
! ลรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร

วันท่ี ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
วิธ ี'จ ี[๋อ

ลำคับที งาบจัดสํอหริอจัดจัาง วงเงินที่จะสํอหริอจ้าง ราดากลาง หรีอจ้าง รายที่อผู้เสบอราคาและราคาทีเสบอ ผู้ไคัรันการคัดเสิอกและราคาทีดกลงจ้อหริอ 
จัาง

เหๆผลท ีคัดเลีปีก 
โดยสรุป เลขท แีละวับทีของสัญญาหริอจัอดกลงในการจ้อหริอจัาง

ค่าจ้างเหมายามรักพาความปลอตภัย นายคำรงค์ ธารารักพ์ นายคำรงค์ ธารารัก'ย์
ตรงตามลักษณะท 

ต้องการ สัญญาจ้างเลขที ๐๙/ ๒๕๖๕ ลงวันที ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

๑
(ส์งแค่วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙- ๓๐ กับยายน ๒๕๖๕ จำนวน *๒ 
เติอน ๆละ ๑®,(ะ๐๐.-)

เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๓ ๘ ,00๐.- บาท และราคาตํ่าสุด

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทัาความสะอาต นางสาวอรซร จำนาญการ นางสาวอรชร จำบาญการ ตรงตามสักพณะที 
ต้องการ สัญญาจ้างเลขที ๐๓/ ๒๕๖๕ ลงวันที ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

๒
(ส์งแค่วันที ® ตุลาคม ๒๕๖๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ 
เติอน ๆละ ๙,๓๐๐.-)

เป็นเงิน ๑®®,๖๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑®®,๖๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ๑®®,๖๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑®®,๖๐๐.- บาท และราคาตาสุค

ค่จ้างเหมาบริการพนักงานจับรถยนต์ นายพรจ้'ย พรมทอง นายพรจัย พรมทอง ตรงตามลักษณะที 
ต้องการ สัญญาจ้างเลขที ๐๕/ ๒๕๖๙ ลงวับที ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

๓
(ที1งแค่วับที ๑  ตุลาคม ๒๕๖๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน *๒ 
เดอบ ๆละ ๑®,๔๐๐.-)

เป็นเงน ๑๓๘,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน *๓๘,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐.- บาท และราคาต้าสุต

๔

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีโครงการจ้คหางานเจ้งรุก เท ีอการมิงานค่าอย่าง 
ยังยิน

เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน *๒ ๐,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
นายจัรกักค ยงญาติ นายจัรกักส์ ยงญาติ ตรงตามลักษณะที 

ต้องการ
สัญญาจ้างเลขที ๐ฝ /๒๕๖๕ ลงวันที ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

(ทีงแค่วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ 
เดอบ ๆละ ๑๔,๐๐๐.-)

เป็นฝ็บ ๑๒ ๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๒ ๐,๐๐๐.- บาท และราคาคำสุต

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน ้าทีกิจกรรมเพมประสิทธิภาพการบรรจุงาน บางสาวบฤมล กฐนหอม บางสาวนฤมล กฐินหอม ตรงตามลักษณะที 
ต้องการ

๔
(ทีงแค่วับที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ 
เดอบ ๆละ ๑๔,๐๐๐.-)

เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน *๒ ๐,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงบ ๑๒ ๐,๐๐๐.- บาท เป็นเไบ ๑๒ ๐,๐๐๐.- บาท

สัญญาจ้างเลขที ๐๖/ ๒๕๖๕ สงวันที ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙
และราคาตํ่าสุด

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน ้าที โครงการภูนย์ประมง ๒๒ จังหวัด นางสาว หทัยรัตน์ ปฐแพทย์ นางสาว หทัยรัตน์ ปฎิแพทย์ ตรงตามลักษณะที 
ต้องการ สัญญาจ้างเลขที ๐๙/ ๒๕๖๕ ลงวันที ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

๖
(ทีงแค่วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ 
เติอน •เละ ๑๓,๒๘๕.-)

เป็นเงิน ๑๕๙,๙๒๐.- บาท เป็นเงิน *๕๙,๙๒๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ๑๕๙,๙๒๐.- บาท เป็นเงิน ๑๕๙,๙๒๐.- บาท และราคาตํ่าสุด

9 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน ้าที โครงการภูนย์ประมง ๒๒ จังหวัค นายกันภัตร พรหม?เวั บายกันภัตร พรหมสิริ ตรงตามลักษณะที 
ต้องการ

ฅเ
(ทีงแค่วับที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ 
เติอน ๆละ ๑๓,๒๘๕.-)

เจนเงิน ๑๕๙,๙๒๐.- บาท เป็นเงิน *๕๙,๙๒๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ๑๕๙,๙๒๐.- บาท เป็นเงิน ๑๕๙,๙๒๐.- บาท และราคาต้าสุด

สัญญาจ้างเลขที ๑๐/ ๒๕๖๕ สงวันที ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙



- ๒-

ว ิธ ี4 อ

ลำคับที งานจัคทีอหรีอจัคจ้าง วงเงินทีจะ4 อหรอจ้าง ราคากลาง หรอจ้าง รายทีอ^เสบอราคาและราคาทีเสนอ ผ ู้เ ค รัันการคัคเสิอกและราคาฟ้คกลงทีอหรอ 
จ้าง

เหตุผลทีคัคเลอก 
โคยสรุป เลขทีและวันหีของคัญญาหธีอจ้อลกลงใขเการทีอVงรีอคัาง

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาบขับรถยนต์ นายๅตํ!ขัย โทยฉิม บายๅฒ ิขัย ไทยบิม ดรงดามลักษณะที่ 
ต้องการ กัญญาจ้างเลขที ๐®/ ๒๔๒๔ ลงวันที ©๙ ตุลาคม ๒๔๒0:

๘
(ค้งแค่วันท ี ® ตุลาคม ๒๔๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๔๖!*: จำนวน ©๒ 
เดอบ ๆละ ๑๒ ,๐๐๐.-)

เป็นเงิน ©๔๔,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ©๔๔,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ©๔๔,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ©๔๔1๐๐ ๐.- บาท และราคาตํ่าสุด

ค่าจ้างเหมาบริการผ ู้ประสานงานค้านภา'ษาเมิยนมา ผ เร 5 7แ1 781 ร/เผ แ/แร5 781 781 ร/เผ ดรงตามลักษณะที่ 
ต้องการ กัญญาจ้างเลขท ี ๐๒/ ๒๔๒๔ ลงวันที 0,๙ ตุลาคม ๒๔๒!*

(ส์งแค่วันท ี ๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ จำนวน ๔® 
เค้อน ©๒ วัน เค้อนละ ©๔,๐๐๐.-)

เป็นเไน ©๗®,๐๐๐.- บาท เป็นเงน ๑๗ ® ,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ©๗®,๐ ๐ ๐ .- บาท เป็นเงิน ©๗®,๐๐๐.- บาท และราศาตาสุด

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท ีปฐ บ ้ค ิงาน โครงการ'ปีองกันการละเมิค (ตำแหน่ง 
นักวขิาการแรงงาบ)

นางสาวบ คิาม{นิ ศริพัซยากร บางสาวบ คิาม(นิ คริพ้6ยากร ตรงดามลักษณะที่ 
ต้องการ กัญญาจ้างเลขที ©๒/ ๒๔๖๔ ลงวันที ๒0, ตุลาคม ๒๔๒0;

๑๐
(ส์งแค่วันที ® ตุลาคม ๒๔๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ จำนวน ©๒

เป็นเงน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ©๘๐,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ©๘๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงน ๑๘ ๐,๐0๐.- บาท และราคาคํ่าสุด

#
เดอบ ๆละ ๑๔ ,๐๐๐.-)

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฎ ิป ้ค ิงาบโครงการป้องกันการละเมิด
เป็นเงิน ©๘๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงํน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง

ผ เร 5 ■ เหพโ. 7 8 พ ร  /เVร *หน55 ■ เหพร าห พ ร /พ ร ตรงดามลักษณะที่ 
ต้องการ กัญญาจ้างเลขท ี © © /๒๔๖๔ ลงวันที ๒® ตุลาคม ๒๔๒๔

(กังแค่วันท ี ® ตุลาคม ๒๔๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ จำนวน ©๒ 
เค้อน •เละ ©๔,๐๐๐.-)

เป็นเงิน © ๘ ๐,00๐.- บาท เป็นเงิน © ๘ ๐,00๐.- บาท และราคาดํ่าสุด

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาค (โครงการป้องกันการ นางจํรวรรณ พรมทัค นางจํรวรรณ พรมทัค ดรงคามกักขณะที

๑๒
ละเมิคๆ) เป็นเงิน ©©©,๖๐๐.- บาท เป็นเงิน ©©©,๖๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ต้องการ

กัญญาจ้างเลขท ี ©๓/ ๒๔๒๔ ลงวันที ๒0, ตุลาคม ๒๔๒๔
(คั้งแค่วันที ® ตุลาคม ๒๔๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ จำนวน ©๒ 
เค้อน •เละ ๙,๓ ๐๐.-)

เป็นเงิน ©©©,๖๐๐.- บาท เป็นเงิน ©©©,๖๐๐.- บาท และราคาดํ่าสุด

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักนาความปลอคภัย (โครงการป้องกันการ ครงคามกักขณะที
ละเมิคฯ)

นายวรายุทธ เลศลกุลวงษ์ นายวรายุทธ เลศลกุลวงษ์
ต้องการ

๑๓
(คงแค่วันที ® ตุลาคม ๒๔๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ จำนวน ©๒ 
เค้อน ๆละ ©©,๔๐๐.-)

เป็นเงิน ©๓๘,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ©๓๘,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ©๓๘,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน © ๓ ๘ ,00๐.- บาท และราคาดํ่าสุด

กัญญาจ้างเลขท ี ©๔/ ๒๔๖๔ ลงวันท ี ๒0, ตุลาคม ๒๔๒๔

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (โครงการป้องกันการละเมิคๆ) บายคราๅธ วรรณคริสุข นายคราๅธ วรรณคริสุข ครงคามกักขณะที

๑๔
(คงแค่วันที ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ จำนวน ©๒

เป็นเงิน ©๓๘,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ©๓๘,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ©๓๘,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ©๓๘,๐๐๐.- บาท และราคาตำสุด

กัญญาจ้างเลขที ©1/๒๔๖๔ ลงวันท ี ๒® ตุลาคม ๒๔๒๔

เค้อน •เละ ©©,๔๐๐.-)

ค่าเข่าอาคารสถานท จัีดคั๊งคูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดชุมพร นายกัคค้กักที โกรนฤมล นายกิคค้(รักที โกรนฤมล ครงดามกักขณะที
Vดองการ ข้อดกลง เลขที ๐®/ ๒๔๒๔ ลงวันที ๒๔ ตุลาคม ๒๔๒๔

๑๔
(กังแค่วันที ๑  ตุลาคม ๒๔๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ จำนวน ©๒

เป็นเงิน ©๘๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ©๘๐,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ©๘๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ©๘๐,๐๐๐.- บาท และราคาดํ่าสุด

เค้อน ๆละ ©๔,๐๐๐.-)



ล ำด ับ ท ี งาน จ ัค ช ึ๋[อ ห ร ีอ จ ัค จ ัาง วงเง ิบ ท ีจะช ึ๋[อ ห ร ีอจ ัาง ร าค าก ล าง

ว ิธ ีท ีอ  

ห ร ีอ จ ัาง ร าย ท ีอ ผ ู้เส บ อ ร าค าแ ล ะ ร าค าท ีเส บ อ
ผ ู้ได ัร ับ ก ารค ้ค เล ิอ ก แ ล ะ ราค าท ีต ก ล ง?อ ห ร ีอ  

จ ัา ง
เห ต ุผ ล ท ีด ัค เล ิอ ก  

โค ยส ร ุป
เล ข ท ีแ ล ะ วับท ีข องส ัญ ญ าห ร ีอ ฟ ้อต ก ล งใบก าร ?อ ห ร ีอ จ ัาง

*๖

ส่าจ้ด?อป้าทีม

(ภาย!บวงเงินไม่เกินฟ้อนละ ๓๖๐.- นาท จำนวน *๒ ฟ้อนเป็นเงิน 
๔,๓เอ๐ .- นาท)

เป็นเงิน ๙,๓เอ๐.- บาท เป็นเงิน ๙,๓๒๐.- นาท เฉพาะเจาะจง

นางขนิษฐา ไเนธร,วน?กษ์ 

เป็นเงิน ๙,๓๒๐.- บาท

นาง'ไเนิบฐา ชันธรรม?กษ์ 

เป็นเงิน ๙ 1๓๒๐.- บาท

ตรงตามลักษณะกิ 
ต้องการ

และราคาคำ?เต

รายงาบผลการพิจารณาและขออบุนํติลัง?อลังจ้าง 

ขพ ๐๐๒๘.®/ ๐๙๙๙๙ ลง?นที *๘ ตุลาคน ๒๙๖๙

3)๗ ส่าจ้ด?อ?สดุงานบ้านงาบค?ว เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
ฟ้างทุ้นส่วนจำกิ'ค อาร'.เอส.กิ.สเต?น 

เป็นเงิน ๒ ๐,00๐.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกิต อาร์.เอส.กิ.สเต?น 

เป็นเงิน ๒ ๐,00๐ .- บาท

ตรงตานลักษณะที 
ต้องการ

และราคาลำอุต
ใบลัง?อเลขที ซ®/๒๙๖๙ ลง?นที *๒ พฤศจิกายน ๒๙๖๙

3)๘ ส่าจ้างเหนาบ?กาวซ่อนบำรุงฟ้องป้าสำนักงาน เป็นเงิน *,๖๐๐.- บาท เป็นเงิน *,๖๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
นายคำรงค์ ธารา?กษ์ 

เป็นเงิน #,๖ ๐ ๐ .- บาท

นายคำรงค์ ธารา?กษ์ 

เป็นเงิน *,๖ ๐ ๐ .- บาท

ตรงตานลักษณะที 
ต้องการ

และราคาตาสุด
ใบลังจ้างเลขที ๐®/ ๒๙๖๙ ลง?นที *๘ พฤศจิกายน ๒๙๖๙

3)๙ ส่าจ้างเหมาบริการซ่อนบำรุงครุภ้ณท์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๒ ,*0๐.- บาท เป็นเงิน ๒,๓๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกิค อาว'.เอส.กิ-สเต?น 

เป็นเงิน ๒,๓๐๐.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกิค อาร์.เอส.กิ.สเต?น 

เป็นเงิน ๒,๓๐๐.- บาท

ตรงตานลักษณะที 
ต้องการ

และราคาคำสุด
ใบลังจ้างเลขที ๐๒/ ๒๙๖๙ ลง?นที ๒๒ พฤศจิกายน ๒๙๖๙

๒๐ ส่าจ้ด?อ?สคุสำนักงาน เป็นเงิน *,๖๐๐.- บาท เป็นเงิน #,๖๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกิต อาว'.เอส.กิ.สเตชัน 

เป็นเงิน *,๖ ๐ ๐ .- บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกิต อาร์.เอส.กิ.สเต?น 

เป็นเงิน *,๖ ๐ ๐ .- บาท

ตรงตามลักษณะที 
ต้องการ

และราคาตาสุด

รายงานผลการพิจารณาและขออบุน้ติลัง?อลังจ้าง

ที ขพ ๐๐๒๘.®/ ๐๙๙๙๙ ลง?นที ๒๒ พฤศจิกายน ๒๙๖๙

๒๑ ส่าจ้ด?อ?สดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๓,๗๖๐.- บาท เป็นเงิน ๓,๗๗๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกิต อาร์.เอส.,กิ.สเต?น 

เป็นเงิน ๓1๗๗๐.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกิต อาร์.เอส.กิ.สเต?น 

เป็นเงิน ๓,๗๗๐.- บาท

ตรงตามลักพณะฟ้ 
ตองกา,ร

และราคาตํ่าสุด

รายงาบผลการพิจารณาและขออบุนํติลัง?อลังจ้าง

ที ขพ ๐๐๒๘.®/ ๐๙๖®๙ ลง?นที ๒๙ พฤศจิกายน ๒๙๖๙

8๗8................ ^ ' * • ^ . . .

(นางเพีญศรี ปราชญ์นครเขตต์)
นักวิชาการแรงงานฟ้านาญการพิเศษ รักษาราชการแทบ

จัดหางาบจังหวัดชุมพร


