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วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีที่จะซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก วันที่และเลขที่หนังสือ
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) ซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 400.-(บาท) 400.-(บาท) เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็ ท ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.เอน็ ท ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต ่าสุด รน0029.1/5983

400.-(บาท) 400.-(บาท) ลว 1 พ.ย. 2565
2 ค่าจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส่านักงาน 1,000.-(บาท) 1,000.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์  สุขสาย นายวัชรินทร์  สุขสาย ราคาต ่าสุด รน0029.1/5969

1,000.-(บาท) 1,000.-(บาท) ลว 1 พ.ย. 2565
3 ค่าจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส่านักงาน 360.-(บาท) 360.-(บาท) เฉพาะเจาะจง หจก. อีที ระนอง หจก. อีที ระนอง ราคาต ่าสุด รน0029.1/6009

360.-(บาท) 360.-(บาท) ลว 1 พ.ย. 2565
4 ค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม (ต.ค.65) 3,000.-(บาท) 3,000.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นายจักกรี  สามงามอินทร์ นายจักกรี  สามงามอินทร์ ราคาต ่าสุด รน0029.1/6030

3,000.-(บาท) 3,000.-(บาท) ลว. 2 พ.ย. 2565
5 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,125.-(บาท) 1,125.-(บาท) เฉพาะเจาะจง หจก.จุ๋มจิ มพลาซ่า สาขาที  00001 หจก.จุ๋มจิ มพลาซ่า สาขาที  00001 ราคาต ่าสุด รน0029.1/6016

1,125.-(บาท) 1,125.-(บาท) ลว. 2 พ.ย. 2565
6 ค่าจัดจ้างเหมาท่าสื อประชาสัมพันธ์ 3,800.-(บาท) 3,800.-(บาท) เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ็น สกรีน ร้าน เค เอ็น สกรีน ราคาต ่าสุด รน0029.1/6298

(โครงการป้องกันการหลอกลวง) 3,800.-(บาท) 3,800.-(บาท) ลว. 16 พ.ย. 2565
7 ค่าจัดจ้างเหมาท่าสื อประชาสัมพันธ์ 2,275.-(บาท) 2,275.-(บาท) เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ็น สกรีน ร้าน เค เอ็น สกรีน ราคาต ่าสุด รน0029.1/6302

(โครงการรับงานไปท่าที บ้าน) 2,275.-(บาท) 2,275.-(บาท) ลว. 16 พ.ย. 2565
8 ค่าจัดจ้างเหมาท่าสื อประชาสัมพันธ์ 1,500.-(บาท) 1,500.-(บาท) เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ็น สกรีน ร้าน เค เอ็น สกรีน ราคาต ่าสุด รน0029.1/6340

(โครงการ SJC) 1,500.-(บาท) 1,500.-(บาท) ลว. 18 พ.ย. 2565
9 ค่าจัดจ้างเหมาท่าสื อประชาสัมพันธ์ 635.-(บาท) 635.-(บาท) เฉพาะเจาะจง ร้านแร่นองกร๊าฟฟิกส์ ร้านแร่นองกร๊าฟฟิกส์ ราคาต ่าสุด รน0029.1/6363

(โครงการรับงานไปท่าที บ้าน) 635.-(บาท) 635.-(บาท) ลว. 18 พ.ย. 2565
10 ค่าจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 600.- (บาท) 600.- (บาท) เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็ ท ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.เอน็ ท ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต ่าสุด รน0029.1/6371

(โครงการ SJC) 600.- (บาท) 600.- (บาท) ลว. 21 พ.ย. 2565
11 ค่าจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 520.- (บาท) 520.- (บาท) เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็ ท ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.เอ็น ที คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต ่าสุด รน0029.1/6392

(โครงการรับงานไปท่าที บ้าน) 520.- (บาท) 520.- (บาท) ลว. 21 พ.ย. 2565
12 ค่าจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,970.-(บาท) 1,970.-(บาท) เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา ราคาต ่าสุด รน0029.1/6392

(โครงการรับงานไปท่าที บ้าน) 1,970.-(บาท) 1,970.-(บาท) ลว. 21 พ.ย. 2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

วันที่  13  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีที่จะซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก วันที่และเลขที่หนังสือ
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) ซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

วันที่  13  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

13 ค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม (พ..ย.65) 3,000.- (บาท) 3,000.- (บาท) เฉพาะเจาะจง นายจักกรี  สามงามอินทร์ นายจักกรี  สามงามอินทร์ ราคาต ่าสุด รน0029.1/6415

3,000.- (บาท) 3,000.- (บาท) ลว. 22 พ.ย. 2565
14 ค่าจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 130.-(บาท) 130.-(บาท) เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็ ท ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.เอน็ ท ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต ่าสุด รน0029.1/6658

130.-(บาท) 130.-(บาท) ลว. 2 ธ.ค.2565
15 ค่าจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 825.-(บาท) 825.-(บาท) เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็ ท ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.เอน็ ท ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต ่าสุด รน0029.1/6578

825.-(บาท) 825.-(บาท) ลว. 29 พ.ย. 2565
16 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที  ศูนย์ประสานแรงงานประมง 13,285.-(บาท) 13,285.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานิศา  ตรีพิมล นางสาวฐานิศา  ตรีพิมล ราคาต ่าสุด รน0029.1/6436

ต่าแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 13,285.-(บาท) 13,285.-(บาท) ลว. 22 พ.ย. 2565
ประจา่เดือนพฤศจิกายน 2565

17 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที  ศูนย์ประสานแรงงานประมง 13,285.-(บาท) 13,285.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นางสาวชนนิกานต์  เทียมพาน นางสาวชนนิกานต์  เทียมพาน ราคาต ่าสุด รน0029.1/6436

ต่าแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 13,285.-(บาท) 13,285.-(บาท) ลว. 22 พ.ย. 2565
ประจา่เดือนพฤศจิกายน 2565

18 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที  13,500.-(บาท) 13,500.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นายเด่นชัย  สุริวงศ์ นายเด่นชัย  สุริวงศ์ ราคาต ่าสุด รน0029.1/6434
โครงการส่งเสริมคนพกิารท่างานในหนว่ยงานภาครัฐ 13,500.-(บาท) 13,500.-(บาท) ลว. 22 พ.ย. 2565
ประจา่เดือนพฤศจิกายน 2565

19 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที  14,500.-(บาท) 14,500.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศแก้ว  ประสิทธิ์เจริญ นางสาวเกศแก้ว  ประสิทธิ์เจริญ ราคาต ่าสุด รน0029.1/6434
กจิกรรมเสริมสร้างความมั นคงและยั งยนื 14,500.-(บาท) 14,500.-(บาท) ลว. 22 พ.ย. 2565
ประจา่เดือนพฤศจิกายน 2565

20 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที  13,000.-(บาท) 13,000.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิธาน  พรมเฮียง นางสาวปณิธาน  พรมเฮียง ราคาต ่าสุด รน0029.1/6434
กจิกรรมเพิ มประสิทธภิาพการบรรจงุาน 13,000.-(บาท) 13,000.-(บาท) ลว. 22 พ.ย. 2565
ประจา่เดือนพฤศจิกายน 2565
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วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีที่จะซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก วันที่และเลขที่หนังสือ
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) ซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

วันที่  13  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

21 ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ 11,900.-(บาท) 11,900.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นายหรอด สามงามอินทร์ นายหรอด สามงามอินทร์ ราคาต ่าสุด รน0029.1/6435

ณ ส่านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง 11,900.-(บาท) 11,900.-(บาท) ลว. 22 พ.ย. 2565
ประจา่เดือนพฤศจิกายน 2565

22 ค่าจ้างเหมาพนักงานท่าความสะอาด 9,367.-(บาท) 9,367.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรมล  หลบภัย นางสาวภัทรมล  หลบภัย ราคาต ่าสุด รน0029.1/6435

ณ ส่านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง 9,367.-(บาท) 9,367.-(บาท) ลว. 22 พ.ย. 2565
ประจา่เดือนพฤศจิกายน 2565


