
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

1 จ้างเหมาบริการดูดส่ิงปฎิกูล 900.-บาท ตกลงราคา สนง.เทสบาลพังงา สนง.เทศบาลพังงา /900.- บาท ราคาต่่าสุด
  ใบส่ังจ้าง 235  / 61

2 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,490.- บาท ตกลงราคา ร้านพังงา ไอ ที ร้านพังงา ไอ ที / 1,490.- บาท ราคาต่่าสุด
คอมพิวเตอร์ ใบส่ังจ้าง 254/ 61

3 จัดซ้ือน่้าด่ืม 9,000.- บาท ตกลงราคา นางวลี  ป่ินแก้ว นางวลี  ป่ินแก้ว / 9,000.- บาท ราคาต่่าสุด
ใบส่ังจ้าง  255 / 61

 
4 จ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษา 11,500.- บาท ตกลงราคา MS NYUNT MS NYUNT / 11,500.-บาท ราคาต่่าสุด

 ใบส่ังจ้าง   261 /61

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,818.- บาท ตกลงราคา ร้านพังงาไอ ที ร้านพังงาไอ ที / 11,818.- บาท ราคาต่่าสุด
 ใบส่ังจ้าง 267  / 61

6 จัดจ้างเหมาบริการรถแห่ 26,100.- บาท ตกลงราคา หจก.โปรอาร์ต หจก.โปรอาร์ต / 26,100.- บาท ราคาต่่าสุด
ประชาสัมพันธ์ ใบส่ังจ้าง  279 / 61
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2561
ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/ จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

7 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 3,200.- บาท ตกลงราคา ร้านเพ่ือนนักเรียน ร้านเพ่ือนนักเรียน / 3,200.- บาท ราคาต่่าสุด
  ใบส่ังจ้าง 287   / 61

8 จ้างเหมาบริการเช่าห้องประชุม 7,000.- บาท ตกลงราคา ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม / 7,000.- บาท ราคาต่่าสุด
ใบส่ังจ้าง 276 / 61

9 จ้างเหมาบริการท่าป้ายไวนิล 2,736.- บาท ตกลงราคา หจก.โปรอาร์ต หจก.โปรอาร์ต / 2,736.-บาท ราคาต่่าสุด
โครงการ ใบส่ังจ้าง 275 / 61

10 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 36,000.- บาท ตกลงราคา ร้านพี แอนด์ เอส ร้านพี แอนด์ เอส / 36,000.- บาท ราคาต่่าสุด
ใบส่ังจ้าง  273 / 61

11 จ้างเหมาบริการเช่าห้องประชุม 3,000.- บาท ตกลงราคา โรงแรมภูงา โรงแรมภูงา / 3,000.- บาท ราคาต่่าสุด
 ใบส่ังจ้าง 272 / 61

12 จ้างเหมาบริการดูดส่ิงปฎิกูล 1,150.- บาท ตกลงราคา สนง.เทศบาลพังงา สนง.เทศบาลพังงา / 1,150.- บาท ราคาต่่าสุด
ใบส่ังจ้าง  269 / 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม   2561
ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/ จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

13 จ้างเหมาบริการท่าส่ือประชา- 2,940.- บาท ตกลงราคา หจก.โปรอาร์ต  หจก.โปรอาร์ต / 2,940.- บาท ราคาต่่าสุด
สัมพันธ์  ใบส่ังจ้าง 270   / 61

14 จัดซ้ือวัสดุส่านักงานและ 3,056.- บาท ตกลงราคา ร้านเพ่ือนนักเรียน ร้านเพ่ือนนักเรียน / 3,056.- บาท ราคาต่่าสุด
วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ใบส่ังจ้าง 271 / 61

15 จ้างเหมาบริการโฆษณาสปอต 4,875.- บาท ตกลงราคา น.ส .อัญชิษฐา ชิตะวณิช น.ส .อัญชิษฐา ชิตะวณิช / 4,875.- บาท ราคาต่่าสุด
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยุ  ใบส่ังจ้าง   298 / 61

16 จ้างเหมาบริการโฆษณาสปอต  3,477.-บาท ตกลงราคา สสวท.พังงา สสวท.พังงา / 3,477.- บาท ราคาต่่าสุด
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยุ ใบส่ังจ้าง  299 / 61

17 จัดซ้ือวัดสุส่านักงาน 16,265.- บาท ตกลงราคา ร้านเพ่ือนนักเรียน ร้านเพ่ือนนักเรียน / 16,265.- บาท ราคาต่่าสุด
 ใบส่ังจ้าง 277 / 61

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,389.-บาท ตกลงราคา ร้านพังงา ไอ ที ร้านพังงา ไอ ที / 4,389.- บาท ราคาต่่าสุด
ใบส่ังจ้าง  283 / 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม   2561
ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/ จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

19 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 18,000.- บาท ตกลงราคา ร้านพังงา ไอ ที ร้านพังงา ไอ ที / 18,000.- บาท ราคาต่่าสุด
(เคร่ืองโทรสาร)  ใบส่ังจ้าง 324   / 61

20 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 31,395.-บาท ตกลงราคา ร้านเพ่ือนนักเรียน ร้านเพ่ือนนักเรียน / 31,375.- บาท ราคาต่่าสุด
 ใบส่ังจ้าง 332 / 61

21 จ้างเหมาบริการท่าตรายาง 600.- บาท ตกลงราคา หจก.โปรอาร์ต หจก.โปรอาร์ต / 600.- บาท ราคาต่่าสุด
  ใบส่ังจ้าง   336 / 61

22 จัดซ้ือน่้าด่ืม 12,750.- บาท ตกลงราคา นางวลี  ป่ินแก้ว นางวลี  ป่ินแก้ว / 12,750.- บาท ราคาต่่าสุด
ใบส่ังจ้าง  294 / 61

23 จ้างเหมาบริการติดต้ังเต็นท์ 10,900.- บาท ตกลงราคา นางสมนึก  ยอดดี นางสมนึก  ยอดดี / 10,900.- บาท ราคาต่่าสุด
และเก้าอ้ี ใบส่ังจ้าง 284 / 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม   2561
ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/ จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป







 



 


