
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

1 จ้างเหมาบริการท าตรายาง 1,860.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพือ่นนักเรียน ร้านเพือ่นนักเรียน / 1,860.-บาท ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง  785/61

2 จ้างเหมาบริการเช่าห้อง 5,000.-บาท เฉพาะเจาะจง โรงแรมอัปสรา  บีชฟร้อนท์ โรงแรมอัปสรา  บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์วิลล่า / ราคาต่ าสุด
ประชุม รีสอร์ท แอนด์วิลล่า 5,000.-บาท ใบส่ังจ้าง  786/61

3 จ้างเหมาบริการท าส่ือ 920.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โปรอาร์ต กราฟฟิค หจก.โปรอาร์ต กราฟฟิค ราคาต่ าสุด
ประชาสัมพันธ์ แอนด์ ดีไซน์ แอนด์ ดีไซน์ / 920.-บาท ใบส่ังจ้าง  788/61
 

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,230.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพือ่นนักเรียน ร้านเพือ่นนักเรียน / 3,230.-บาท ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง  799/61

 
5 จ้างเหมาบริการท ากระดาษ 16,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยการพิมพ์ ร้านอ านวยการพิมพ์ / 16,500.-บาท ราคาต่ าสุด

หัวข่าวประชาสัมพันธ์ ใบส่ังจ้าง  806/61

6 จัดซ้ือน้ าด่ืม 1,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมโอโซน ร้านน้ าด่ืมโอโซน / 2,000.- บาท ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังจ้าง 854/61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   กันยายน  2561
ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/ จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

7 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 100.-บาท เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าน้ าผุด / 100.-บาท ราคาต่ าสุด
มูลฝอย ถ้ าน้ าผุด ใบส่ังจ้าง 856 / 61

8 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 25,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดไมตรีกิจ ห้างหุน้ส่วนจ ากัดไมตรีกิจ / 25,000.-บาท ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 855 / 61

9 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 400.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไตรรัตน์ ร้านไตรรัตน์ / 400.-บาท ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 857/61

10 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม 5,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นายจีระศักด์ิ  พรมรัตน์พันธ์ นายจีระศักด์ิ  พรมรัตน์พันธ์ / 5,500.-บาท ราคาต่ าสุด
ประตูห้องน้ าส านักงาน ใบส่ังจ้าง  861/61

11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,596.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ทวีนานาภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ทวีนานาภัณฑ์ จ ากัด / 1,596.-บาท ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง  866/61

                
12 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม 1,250.- บาท เฉพาะเจาะจง นายรัฐกรณ์  พูลศิริ นายรัฐกรณ์  พูลศิริ / 1,250.-บาท ราคาต่ าสุด

กระจกบานเล่ือน ใบส่ังจ้าง  867/61
                

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561
ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/ จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
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13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,759.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพังงาไอที แอนด์ ร้านพังงาไอที แอนด์ แอ็คเซซโซรี พาท/ ราคาต่ าสุด
แอ็คเซซโซรี พาท 6,759.-บาท ใบส่ังจ้าง 868/61

14 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 577.80 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสวัสด์ิพาณิชย์ ร้านแสงสวัสด์ิพาณิชย์ / 577.80 บาท ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 870/61

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,445.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพือ่นนักเรียน ร้านเพือ่นนักเรียน / 4,445.-บาท ราคาต่ าสุด
วัสดุคอมพิวเตอร์ ใบส่ังจ้าง 871/61
วัสดุงานบ้านงานครัว

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,518.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพังงาไอที แอนด์ ร้านพังงาไอที แอนด์ แอ็คเซซโซรี พาท/ ราคาต่ าสุด
แอ็คเซซโซรี พาท 27,518.-บาท ใบส่ังจ้าง  872/61

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7,060.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพือ่นนักเรียน ร้านเพือ่นนักเรียน / 7,060.-บาท ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง  874/61

                
18 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ 990.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพังงาไอที แอนด์ ร้านพังงาไอที แอนด์ แอ็คเซซโซรี พาท/990.-บาท ราคาต่ าสุด

 คอมพิวเตอร์ แอ็คเซซโซรี พาท ใบส่ังจ้าง  867/61
                

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561
ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/ จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
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19 จ้างเหมาบริการเปล่ียน 5,023.65 บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดโตโยต้าพังงา ห้างหุน้ส่วนจ ากัดโตโยต้าพังงา / 5,023.65 บาท ราคาต่ าสุด
ถ่ายน้ ามันเคร่ือง ใบส่ังจ้าง 908/61

20 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ 6,830.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพังงาไอที แอนด์ ร้านพังงาไอที แอนด์ แอ็คเซซโซรี พาท / ราคาต่ าสุด
 คอมพิวเตอร์ แอ็คเซซโซรี พาท 6,830.-บาท ใบส่ังจ้าง 910/61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561
ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/ จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป


