
วงเงินทีจ่ะซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง หรือจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ค.กำรจัดต้ังศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ 1,150.- บำท 1,150.- บำท ตกลงรำคำ บจก.นทีบริกำร บจก.นทีบริกำร รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์

(เงินนอกงบประมำณ) รำคำ 1,150.- บำท รำคำ 1,150.- บำท
2 ซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ค.ตรวจสอบ ปรำบปรำม จับกุม 2,980.- บำท 2,980.- บำท ตกลงรำคำ บจก.นทีบริกำร บจก.นทีบริกำร รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์

(เงินนอกงบประมำณ) รำคำ 2,980.- บำท รำคำ 2,980.- บำท
3 ซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ค.กำรจัดต้ังศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ 5,580.- บำท 5,580.- บำท ตกลงรำคำ บจก.นทีบริกำร บจก.นทีบริกำร รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์

(เงินนอกงบประมำณ) รำคำ 5,580.- บำท รำคำ 5,580.- บำท
4 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดท้ำสื อประชำสัมพนัธ์  พร้อมแจก 16,500.- บำท 16,500.- บำท ตกลงรำคำ ร้ำนรัฐภมูกิำรพิมพ์ ร้ำนรัฐภมูกิำรพิมพ์ รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์ ลว 4 พ.ค. 61

ค.ประชำสัมพนัธ์ (เงินงบประมำณ) รำคำ 16,500.- บำท รำคำ 16,500.- บำท เลขที  24/2561

5 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปะยำงรถยนต์รำชกำร 250.- บำท 250.- บำท ตกลงรำคำ บจก.วิวแลนด์ บจก.วิวแลนด์ รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์

(เงินงบประมำณ) รำคำ 250.- บำท รำคำ 250.- บำท
6 ค่ำเช่ำอำคำรส้ำนักงำน เลขที  898/7 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ 40,000.- บำท 40,000.- บำท ตกลงรำคำ บจก.เวศย์วรุตม์  คอมเพล็กซ์ บจก.เวศย์วรุตม์  คอมเพล็กซ์ รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์

(เงินงบประมำณ) รำคำ  40,000.- บำท รำคำ  40,000.- บำท
7 ค่ำซ่อมบ้ำรุงรักษำครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 3,900.- บำท 3,900.- บำท ตกลงรำคำ ร้ำนธนพงษ์ วิมลรัตนศิลป์ ร้ำนธนพงษ์ วิมลรัตนศิลป์ รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์

(เงินงบประมำณ) รำคำ  3,900.- บำท รำคำ  3,900.- บำท
8 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำนและวัสดุคอมพวิเตอร์ 6,070.- บำท 6,070.- บำท ตกลงรำคำ ร้ำนประปำ  เครื องเขียน ร้ำนประปำ  เครื องเขียน รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์ ลว 17 พ.ค. 61

(เงินงบประมำณ) รำคำ  6,070.-  บำท รำคำ  6,070.-  บำท เลขที  10/2561

9 ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนรักษำควำมปลอดภยั 13,000.- บำท 13,000.- บำท ตกลงรำคำ บจก.รักษำควำมปลอดภยั เอ็ม แอนด์ บี กำร์ด บจก.รักษำควำมปลอดภยั เอ็ม แอนด์ บี กำร์ดรำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์

(เงินงบประมำณ) รำคำ 13,000.- บำท รำคำ 13,000.- บำท
10 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท้ำสื อประชำสัมพนัธ์ 29,750.- บำท 29,750.- บำท ตกลงรำคำ ร้ำนรัฐภมูิกำรพมิพ์ ร้ำนรัฐภมูิกำรพมิพ์ รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์ ลว 8 พ.ค. 61

(เงินงบประมำณ) รำคำ  29,750.-  บำท รำคำ  29,750.-  บำท เลขที  26/2561

11 ค่ำบริกำรจัดตกแต่งสถำนที /จัดพธิีเปิดงำน 130,000.- บำท 130,000.- บำท ตกลงรำคำ นำงสำวปริษำ  มำลำพงษ์ นำงสำวปริษำ  มำลำพงษ์ รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์ ลว 11 พ.ค. 61

(เงินงบประมำณ) รำคำ  130,000.- บำท รำคำ  130,000.- บำท เลขที  58/2561

12 ค่ำจ้ำงเหมำต้ังอุปกรณ์ส้ำนักงำน 5,750.- บำท 5,750.- บำท ตกลงรำคำ นำยเต็ม  พลำยงำม นำยเต็ม  พลำยงำม รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์ ลว 8 พ.ค. 61

(เงินงบประมำณ) รำคำ  5,750.- บำท รำคำ  5,750.- บำท เลขที  27/2561

13 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (น้้ำยำยเอนกประสงค์) 3,419.72.- บำท   3,419.72.- บำท ตกลงรำคำ บจก.พชัรินทร์  เพำเวอร์คลีน บจก.พชัรินทร์  เพำเวอร์คลีน รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์

(เงินงบประมำณ) รำคำ 3,419.72.- บำท รำคำ 3,419.72.- บำท
14 ค่ำจ้ำงเหมำสำธิตอำชีพ/ฝึกอำชีพพร้อมอุปกรณ์ 108,000.- บำท 108,000.- บำท ตกลงรำคำ นำงนฤมล  วิวรรธน์วิชยำ(สำธิตท้ำเส้ือใส่ทิชชู่) นำงนฤมล  วิวรรธน์วิชยำ รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์ ลว 11 พ.ค. 61

(เงินงบประมำณ) เป็นเงิน 4,000.- บำท เป็นเงิน 4,000.- บำท เลขที  28-57/2561

นำงณภทัรท  ศิรินำวิน (สำธิตตกแต่งรองเท้ำแตะ) นำงณภทัรท   ศิรินำวิน
เป็นเงิน  4,000.- บำท เป็นเงิน  4,000.- บำท
นำงสุพนิดำ  สุขุมมำลินท(์สำธิตตุ๊กตำผ้ำซ่อนกญุแจ) นำงสุพนิดำ  สุขุมมำลินท์
เป็นเงิน  4,000.- บำท เป็นเงิน  4,000.- บำท
นำยรุจ  ชุ่มเกสร (สำธิตกำรจดัสวนถำด) นำยรุจ  ชุ่มเกสร

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

วันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม 2561



วงเงินทีจ่ะซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง หรือจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

เป็นเงิน  4,000.- บำท เป็นเงิน  4,000.- บำท
นำงสำวเนตรนำรี  คร้ำมมีทรัพย(์สำธิตตุ๊กตำดินเบำ) นำงสำวเนตรนำรี  คร้ำมมีทรัพย์
เปินเงิน 4,000.- บำท เปินเงิน 4,000.- บำท
นำยคมกริช  มีลำ (สำธิตกระเป๋ำหนังใส่มอืถอื) นำยคมกริช  มีลำ
เป็นเงิน 4,000.- บำท เป็นเงิน 4,000.- บำท
นำยสุพรชัย  กำญจนพงษ์พร (สำธิตน้้ำยำซักผ้ำ) นำยสุพรชัย  กำญจนพงษ์พร
เป็นเงิน 3,500.- บำท เป็นเงิน 3,500.- บำท
นำยมำนะ  มุกเมียม (สำธิตน้้ำยำล้ำงจำน) นำยมำนะ  มุกเมียม
เป็นเงิน  3,500.- บำท เป็นเงิน  3,500.- บำท
นำงสวิตตำ  พลูรักษำ (สำธิตหมวกแฟชั น) นำงสวิตตำ  พลูรักษำ
เป็นเงิน 4,000.- บำท เป็นเงิน 4,000.- บำท
นำงสำวสุนันทำ  นำคทอง (สำธิตเครปเกำหลี) นำงสำวสุนันทำ  นำคทอง
เป็นเงิน  3,500.- บำท เป็นเงิน  3,500.- บำท
นำยสุรสิทธิ์  มำนิตกุล (สำธิตพวงทิวลิปวินเทจ) นำยสุรสิทธิ์  มำนิตกุล
เป็นเงิน 3,500.- บำท เป็นเงิน 3,500.- บำท
นำงสำวณัฏฐนิชำ  ลิขิตทอง (สำธิตท้ำกำแฟสด) นำงสำวณัฏฐนิชำ  ลิขิตทอง
เป็นเงิน  4,000.- บำท เป็นเงิน  4,000.- บำท
มูลนิธิชัยพฒันำ ค.กำรอุทยำนกำรอำชีพฯ มูลนิธิชัยพฒันำ ค.กำรอุทยำนกำรอำชีพฯ
เป็นเงิน  12,000.- บำท (สำธิตลูกชุบ,หมสุโสร่ง, เป็นเงิน  12,000.- บำท
กะหรี ปับ๊,กุย้ช่ำย)
คุณวริยำ  มำเจริญ (สำธิตท้ำหมูสะเต๊ะ) คุณวริยำ  มำเจริญ
เป็นเงิน 3,500.- บำท เป็นเงิน 3,500.- บำท
วันที  25 พ.ค 61 วันที  25 พ.ค 61
นำยรุจ  ชุ่มเกสร (สำธิตสร้อยข้อมือหินมงคล) นำยรุจ  ชุ่มเกสร
เป็นเงิน 4,000.- บำท เป็นเงิน 4,000.- บำท
นำงณภทัรท   ศิรินำวิน (สำธิตที แขวนผ้ำเช็ดมือ) นำงณภทัรท   ศิรินำวิน
เป็นเงิน 4,000.- บำท เป็นเงิน 4,000.- บำท
นำงสำวเนตรนำรี  คร้ำมมีทรัพย์ (สำธิตเพ้นท์เส้ือ) นำงสำวเนตรนำรี  คร้ำมมีทรัพย์
เป็นเงิน  4,000.- บำท เป็นเงิน  4,000.- บำท
มูลนิธิชัยพฒันำ ค.กำรอุทยำนกำรอำชีพฯ มูลนิธิชัยพฒันำ ค.กำรอุทยำนกำรอำชีพฯ
เป็นเงิน  6,000.- บำท (สำธิตสำนตะกร้ำทำงมะพร้ำว เป็นเงิน  6,000.- บำท
ท้ำดอกกหุลำบใบเตย
นำงสำวสวิตตำ  พลูรักษำ (สำธิตกิ๊ปติดผม) นำงสำวสวิตตำ  พลูรักษำ
เป็นเงิน  4,000.- บำท เป็นเงิน  4,000.- บำท
นำยสุรสิทธิ์  มำนิตกุล (สำธิตพวงกุญแจตุ๊กตำ) นำยสุรสิทธิ์  มำนิตกุล
เป็นเงิน  4,000.- บำท เป็นเงิน  4,000.- บำท
นำงวิมล  เสือยง (สำธิตถักโครเชท์เก็บกุญแจ) นำงวิมล  เสือยง
เป็นเงิน  3,500.- บำท เป็นเงิน  3,500.- บำท



วงเงินทีจ่ะซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง หรือจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง
นำยนิคม  วงษ์บุญงำม (สำธิตท้ำตะกร้ำจักสำน) นำยนิคม  วงษ์บุญงำม
เป็นเงิน  3,500.- บำท เป็นเงิน  3,500.- บำท
นำงสวรส  วงษ์บุญงำม (สำธิตท้ำสำคูไส้หม)ู นำงสวรส  วงษ์บุญงำม
เป็นเงิน  3,500.- บำท เป็นเงิน  3,500.- บำท
นำงสำวปริดำ  เผ่ำจื้อ (สำธิตขนมใส่ใส้โบรำณ) นำงสำวปณิดำ  เผ่ำจื้อ
เป็นเงิน  3,500.- บำท เป็นเงิน  3,500.- บำท
นำงสำวสุพตัตรำ  สีสด (สำธิตพับเหรียญโปรยทำน) นำงสำวสุพตัตรำ  สีสด
เป็นเงิน  3,500.- บำท เป็นเงิน  3,500.- บำท
มูลนิธิชัยพฒันำ ค.กำรอุทยำนกำรอำชีพฯ มลูนิธิชัยพัฒนำ ค.กำรอทุยำนกำรอำชีพฯ

เป็นเงิน 3,000.- บำท (สำธิตก๋วยเต๋ียวลุยสวน) เป็นเงิน 3,000.- บำท
15 ค่ำน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื น ค.จัดต้ังศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ 1,150.- บำท 1,150.- บำท ตกลงรำคำ บจก.นทีบริกำร บจก.นทีบริกำร รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์

(เงินนอกงบประมำณ) เป็นเงิน 1,150.- บำท เป็นเงิน 1,150.- บำท
16 ค่ำน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื น ค.ตรวจสอบ ปรำบปรำม จับกุม 2,980.- บำท 2,980.- บำท ตกลงรำคำ บจก.นทีบริกำร บจก.นทีบริกำร รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์

(เงินนอกงบประมำณ) เป็นเงิน 2,980.- บำท เป็นเงิน 2,980.- บำท
17 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น ค.จัดต้ังศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ 5,580.- บำท 5,580.- บำท ตกลงรำคำ บจก.นทีบริกำร บจก.นทีบริกำร รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์ ลว 1 ก.พ. 61

(เงินนอกงบประมำณ) รำคำ 5,580.- บำท รำคำ 5,580.- บำท เลขที  7/2561

18 ค่ำจัดท้ำตรำยำง 2,150.- บำท 2,150.- บำท ตกลงรำคำ ร้ำนต้นส้ำโรงกำรพมิพ์ ร้ำนต้นส้ำโรงกำรพมิพ์ รำคำต ้ำกว่ำเกณฑ์

(เงินนอกงบประมำณ) รำคำ 2,150.- บำท รำคำ 2,150.- บำท


