
สรุปผลการดำเนินการจัดจํอจัดจัางในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร

วันท่ี— ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔
วิธ ีท ี่'อ

ลำสับที่ งาบจัคที่อหรือจัคจัาง วงเงิบที่จะที่อหรือจัาง ราคากลาง หรือจัาง รายที่อผู้เสบอราคาและราคาท ีเ่สนอ ผ ู้ใส รั ับการสัคเลีอกและราคาท ีต่กลงท่ีเอหรือ 
จัาง

เหตุผลท ีค่ัดเลีอก 
โคยสรุป เลขท ีแ่ละวับที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการที่อหรือจัาง

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนคํ นายรุฒ ิขัย โทยน้ม นายๅฒ ิขัย โทยน้ม
ตรงตามลักษณะที่ 

ต้องการ กัญญาจ้างเลขที ๐®/ ๖๙๖๙ ลงรินที ๑๙ ตุลาคม ๖๙๖๙

๑
(ตั้งแต่วับที่ ๑ ตุลาคม ๒{*๖๙- ๓๐ กับยายน ๖๕๖๕ จำบวน ๑๒ 
เดอบ ๆละ ๑!®,๐๐๐.-)

เป็นเงิน ๑ ๙ ๙ ,0๐ ๐ - บาท เป็นเงิน ๑๙๙,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ๑๙๙ ,๐๐ ๐.- บาท เป็นเงิน ๑ ๙ ๙ ,00๐ .- บาท และราคาตํ่าสุด

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ประสานงานด้านภาพาเมียนมา เหเ55 'ๆเ-แ ๆๆ -แ ร/แง เห155 ■ ณ! ไ■ แเ ร/แง
ตรงตามลักษณะที่ 

ต้องการ กัญญาจ้างเลขที ๐๖/ ๖๙๖๙ ลงรินที ๑๙ ตุลาคม ๖๙๖๙

๖
(ตั้งแค่รินที 100 ตุลาคม ๖๙๖๙- ๓ 0 กันยายน ๖๙๖๙ จ้านวน ๑® 
เด้อน ๑๖ ริน เดิอบล* ๑ ๙ ,0 0 0 .-)

เป็นเงิน ๑๖®,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๖®,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ๑๖® ,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๖® ,๐๐๐.- บาท และราคาดาสุด

9
๓

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฎิฟ้ดิงาน โครงการฟ้องกันการละเมีด (คำแหบ่ง 
นักริชาการแรงงาน)

(ตั้งแค่รินที ๑ ตุลาคม ๖๙๖๙- ๓® ธันวาคม ๖๙๖๙ จ้านวน ๓ 
เด็อน ๆละ ๑ ๙ ,0 0 0 .-)

เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง

บางสาวนัคามณี สริทัธยากร 

เป็นเงิน ๙ ๙ ,๐ ๐๐.- บาท

บางสาวนิสามณี สริทั6ยากร 

เป็นเงิน ๙ ๙ ,๐ ๐๐.- บาท

ดรงดามกักพณะที 
ด้องการ

และราคาดาสุด

กัญญาจ้างเลขที ๑๖/ ๖๙๖๙ ลงริบที ๖๙ ตุลาคม ๖๙๖๙

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฎิบดิงานโครงการป้องกันการละเมิด เห155 ■ ณพ  ̂ไ ห ผ 5 /'๙5 เห155 ■ ณผ& •ณ พ โ. / พ
ตรงตามลักษณะที่ 

ต้องการ กัญญาจ้างเลขที ๑®/ ๖๙๖๙ ลงรินที ๖๙ ตุลาคม ๖๙๖๙
๔

(ตั้งแค่รินที ๑  ตุลาคม ๖๙๖๙- ๓® ธันวาคม ๖๙๖๙ จ้านวน ๓ 
เดิอน ๆละ ๑ ๙ ,0 0 0 .-)

เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ๙ ๙ ,๐ ๐๐.- บาท เป็นเงิน ๙ ๙ ,๐ ๐๐.- บาท และราคาตั้าสุด

๕

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน•คำความสะอาด (โครงการฟ้องกันการ 
ละเมิดฯ)
(ตั้งแค่รินที ๑ ตุลาคม ๖๙๖๙- ๓ 0 กันยายน ๖๙๖๙ จ้านวน ๑๖ 
เคํอน ๆละ ๙ ,๓ 0๐.-)

เป็นเงิน ๑®®,๖๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑®®,๖๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
บางจ้รวรรณ พรมคํค 

เป็นเงิน ๑®®,๖๐๐.- บาท

นางจีรวรรณ พรมทัด 

เป็นเงิน ๑®®,๖๐๐.- บาท

ตรงตามลักษณะที่ 
ต้องการ

และราคาตํ่าสุด
กัญญาจ้างเลขที ๑๓/ ๖๙๖๙ ลงริบที ๖๙ ตุลาคม ๖๙๖๙

๖

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานริกพาความปลอดภัย (โครงการฟ้องกันการ 
ละเมิดฯ)

(ตั้งแค่รินที ๑ ตุลาคม ๖๙๖๔- ๓๐ กันยายน ๖๙๖๙ จ้านวน ๑๖ 
เด็อน ๆละ ๑ ๑ ,๙๐๐.-)

เป็นเงิน ®๓๘,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน *๓๘,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง

บายวรายุทธ เลํคสกุลวงษ์ 

เป็บเไบ ๑๓๘,๐๐๐.- บาท

บายวรายุทธ เลศสกุลวงษ์ 

เป็บเไบ ๑๓๘,๐๐๐.- บาท

ตรงตามลักษณะที่ 
ต้องการ

และราคาตํ่าสุด
กัญญาจ้างเลขที ๑ ๙ /๖๙๖๙ ลงรินที ๖๙ ตุลาคม ๖๙๖๙

*
๗

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนด์ (โครงการป้องกันการละเมิดฯ)

(ตั้งแค่รินที ๑ ตุลาคม ๖๙๖๙- ๓๐ กันยายน ๖๙๖๙ จ้าบวน ๑๖ 
เดีอน ๆละ ๑® ,๙๐๐.-)

เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
บายสราๅธ วรรณสริสุข 

เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐.- บาท

นายสรารุธ วรรณสริสุข 

เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐.- บาท

ตรงตามลักษณะที่ 
ต้องการ

และราคาดํ่าสุด
กัญญาจ้างเลขที ๑๙/๖๙๖๙ ลงรินที ๖๙ ตุลาคม ๖๙๖๙



- ๒-

ว ิธ ฟ้ีอ

ลำ สับที งาบค้คฟ้อหริอค้คค้าง วงเงิบทีจะฟ้อหริอค้าง ราคากลาง หริอค้าง รายฟ้อผู้เสบอราคาและราคาทีเสนอ ผ ู้เส รัันการคัคเลิอกและราคาทีตกลงฟ้อหริอ 
ค้าง

เหตุผลทีคัคเลิอก 
โคยสรุป เลขทีและวับทีของสัญญาหริอค้อตกลงในการฟ้อหริอค้าง

ค่าเข่าอาคารสถานทีจ้ตตงศูนย์ประสานแรงงานประมงจ้งหวัตชุมพร นายกิตติจักตั้ ไกรนฤมล นายกิตติจักค ไกรนฤมล ตรงตามลักษณะที่ 
ต้องการ ซ้อตกลง เลขที ๐®/ ๒๙๖๙ ลงวันที ๒๙ ตุลาคม ๒๙๖๙

๘
(ต้ังแค่วับที ® ตุลาคน ๒๙๖๙- ๓๐ จันอายน ๒๙๖๙ จำนวน ๑๒ 
ฟ้อน ๆละ ๑ ๙ ,00๐ .-)

เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท เจนเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ๑๘ ๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๘ ๐,๐๐๐.- บาท และราคาค้าสุด

ค่าจัลฟ้อนาคีม บางขนิพฐา จันธรรมริกบ่ นางขนิพฺแา จันธรรมริกบ่ ตรงตามสักพลเะที 
ต้องการ

รายงานผลการพิจารผาและขออบุม้ติสังฟ้อสังจ้าง

๙ (ภายไนวงเงินไม่เกินฟ้อนละ ๓๖๐.- นาท จำนวน ๑๒ ฟ้อนเป็นเงิน 
๙,๓๒๐.- บาท)

เป็นเงิน ๙,๓๒๐.- บาท เจนเงิน ๙,๓๒๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ๙,๓๒๐.- บาท เป็นเงิน ๙,๓๒๐.- บาท และราคาตาสุด ขพ ๐๐๒๘.®/ ๐๙๙๙๙ ลงวันที ๑๘ ตุลาคม ๒๙๖๙

๑๐ ค่าจ้างเทนาบวัการจัคค่าครายาง เป็นเงิน *,๐๒๐.- บาท เป็นเงิน ๑,๐๒๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
ร้านชุมพรการทินพ์ ๒ ร้านชุมพรการทิมพ์ ๒

ตรงตามลักษณะที่ 
ต้องการ

ไบสังฟ้อเลขที ๐๖/ ๒๙๖๙ ลงวันที ๒๖ พฤศจิกายน ๒๙๖๙

#
เป็นเงิน ๑,๐๒ ๐.- บาท เป็นเงิน ๑,๐๒ ๐.- บาท และราคาต'าสุต

3)๑ ค่าจ้างเทนาบริการข่อนบ่า';งครุภัณท์คอนทิวเตอร่ เป็นเงิน ๒๙๐.- บาท เป็นเงิน ๒๙๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
ห้างทุ้นล่วนจำกัด อาร์.เอส.ทิ.สเตจัน ห้างทุ้นล่วนจำกัด อาร์.เอส.ทิ.สเตจัน

ตรงตามลักษณะที่ 
ต้องการ

ไบสังจ้างเลขที ๐๙ /เ0๙๖๙ ลงวันที ๒๖ พฤตจิกายน ๒๙๖๔
เป็นเงิน ๒ ๙๐.- บาท เป็นเงิน ๒ ๙๐.- บาท และราคาสำสุต

๑๒ ค่าจ้ตฟ้อวัสตุเฟ้อเพจังและทล่อ?!น เป็นเงิน ๒๓,๐๓๐.๙๒ บาท เจนเงิน ๒๙,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
ห้างทุ้นล่วนจำกัด ทองป็ปิไตรเลิยน ห้างทุ้นส่วนจำกัด ทองมิจโตรเลียม

ตรงตามลักษณะที่ 
ต้องการ รายงานผลการพิจารผาและขออบุนัติส์งฟ้อสังจ้าง

เป็นฝ็บ ๒๓,๐๓๐.๔๒ บาท เป็นฝ็บ ๒๓,๐๓๐.๔๒ บาท และราคาตํ่าสุด ขพ ๐๐๒๘.®/ ๐๙๙๙๘ ลงวับที ๒๙ ตุลาคม ๒๙๖๙

๑๓ ค่าจ้างเหมาบวัการข่อนบำรุงครุจัณค่ยานพาทนะ เป็นเงิน ๙,๓๙๘.๖๒.- บาท เป็นเงิน ๙,๓๙๘.๖๒.- บาท เฉพาะเจาะจง
บจก.ไตโยค้าชุมพร บจก.ไตไยค้าชุมพร

ตรงตามลักษณะที่ 
ต้องการ

ไบสังจ้างเลขที ๐๓/ ๒๙๖๙ ลงวันที ๒๓ พฤตจิกายน ๒๙๖๙
เป็นเงิน ๙,๓๙๘.๖๒.- บาท เป็นเงิน ๙,๓๙๘.๖๒.- บาท และราคาตํ่าสุค

๑๔ ค่าเข่าบริการระบบประชุนทางไกล (2๐0๓  ๓©6ปก?) เป็นเงิน ๒ ,*๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒ ,*๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง
ร้านๅตํเกร คอมมิวป็เตจัน แอนด์จ้พพลาย ร้านรุฒิกร คอมป็วนัเคจับ แอนต์จัพพลาย ตรงตามลักษณะที่ 

ต้องการ
ใบสังจ้างเลขที ๐ ๙ /๒๙๖๙ ลงวันที ๒๙ พฤตจิกายน ๒๙๖๙

เป็นเงิน ๒,®๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒,®๐๐.- บาท และราคาตํ่าสุค

ห้างทุ้นล่วนจำกัด อาร์.เอส.ทิ.สเตจับ ห้างทุ้บล่วนจำกัด อาร์.เอส.ทิ.สเตจัน
ตรงตามลักษณะที่ 

ต้องการ รายงานผลการพิจารผาและขออบุม้ติสังฟ้อสังจ้าง
๑๔ ค่าวัสตุสำนักงาน เป็นเงิน ๑ ,๐ 00.- บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง

เป็นเงิน ๑ ,0 0 ๐ .- บาท เป็นเงิน ๑ ,๐๐๐.- บาท และราคาตํ่าสุด ขพ ๐๐๒๘.®/ ๐๙๖๗๒ ลงวันที ๘ ธันวาคม ๒๙๖๙



- ๓-

ลำดับที งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจะซื้อหรือจ้าง ราดากลาง

วิธีซื้อ 

หรือจ้าง รายซื้อผู้เสนอราดาและราคาทีเสนอ ผู้ไดัรับการดัดเลือกและราคาทีดกลงซื้อหรือ 
จ้าง

เหตุผลทีดัดเลือก 
โดยสรุป เลขทีและวันทีของสัญญาหรือจ้อดกลงในการซื้อหรือจ้าง

๑๖ ค่าจ้างเหมาบรการจัดสถานทีและทำความสะอาดสถานที เป็นเงิน ๓,4:๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓ ,4๐ 0.- บาท เฉพาะเจาะจง
นางสาวเกดกาน สินสวัสด 

เป็นเงิน ๓ ,4๐ 0.- บาท

นางสาวเกศกาน สินสวัสที 

เป็นเงิน ๓ ,4๐๐.- บาท

ตรงตามลักษณะที่ 
ต้องการ

และราคาตํ่าสุด
ใบสิ'งจ้างเลขที ๐๓เ/๒ 4๖4 ลงจันที ๓1 ธ้นวาคม ๒4๖๔

(นางเพ็ญศร ปราชญ์'นครเจตต์)
นักวิชาการแรงงาบชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางาบจังหวัดชุมพร


