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วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง เหตผุลทีคั่ดเลือก วันทีแ่ละเลขทีห่นังสือ
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) ซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจดัเกบ็ขยะมูลฝอย (ส.ค.65) 120.-(บาท) 120.-(บาท) เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองบางร้ิน ส านักงานเทศบาลเมืองบางร้ิน ราคาต  าสุด รน0029.1/4924

120.-(บาท) 120.-(บาท) ลว. 4 กันยายน 2565

2 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,370.-(บาท) 1,370.-(บาท) เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั มหาชน บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั มหาชน ราคาต  าสุด รน0029.1/4979

1,370.-(บาท) 1,370.-(บาท) ลว. 7 กันยายน 2565

3 ค่าจดัจา้งเหมาซ่อมบ ารุงครุภณัฑคอมพวิเตอร์ 700 (บาท) 700 (บาท) เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.ที.คอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.เอน็.ที.คอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด รน0029.1/5007

700 (บาท) 700 (บาท) ลว. 8 กันยายน 2565

4 ค่าจดัจา้งเหมาซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ส านักงาน 2,800.-(บาท) 2,800.-(บาท) เฉพาะเจาะจง ร้าน บอยแอร์ 999 ร้าน บอยแอร์ 999 ราคาต  าสุด รน0029.1/5084

2,800.-(บาท) 2,800.-(บาท) ลว. 14 กันยายน 2565

5 ค่าจดัจา้งเหมาดูแลสวนหยอ่ม เดือนก .ย.65 3,000.-(บาท) 3,000.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นายจกักรี  สามงามอนิทร์ นายจกักรี  สามงามอนิทร์ ราคาต  าสุด รน0029.1/5209

3,000.-(บาท) 3,000.-(บาท) ลว. 23 กันยายน 2565

6 ค่าจดัจา้งเหมาซ่อมบ ารุงหอ้งน้ าส านักงาน 1,400.-(บาท) 1,400.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นายวชัรินทร์  สุขสาย นายวชัรินทร์  สุขสาย ราคาต  าสุด รน0029.1/5212

1,400.-(บาท) 1,400.-(บาท) ลว. 23 กันยายน 2565

7 ค่าจดัเกบ็ขยะมูลฝอย (ก.ย.65) 120.-(บาท) 120.-(บาท) เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองบางร้ิน ส านักงานเทศบาลเมืองบางร้ิน ราคาต  าสุด รน0029.1/5241

120.-(บาท) 120.-(บาท) ลว. 26 กันยายน 2565

8 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 328.72 (บาท) 328.72 (บาท) เฉพาะเจาะจง ร้าน คลังวทิยา ร้าน คลังวทิยา ราคาต  าสุด รน0029.1/5250

328.72 (บาท) 328.72 (บาท) ลว. 26 กันยายน 2565

9 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที  ศูนยป์ระสานแรงงานประมง 13,285.-(บาท) 13,285.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานิศา  ตรีพมิล นางสาวฐานิศา  ตรีพมิล ราคาต  าสุด รน0029.1/5371

ต าแหน่งเจา้พนักงานแรงงาน 13,285.-(บาท) 13,285.-(บาท) ลว. 30 กันยายน 2565

ประจ าเดือนกนัยายน 2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดอืนกันยายน 2565
ส านักงานจดัหางานจงัหวัดระนอง

วันที่  4  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
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10 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที  ศูนยป์ระสานแรงงานประมง 13,285.-(บาท) 13,285.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นางสาวชนนิกานต์  เทียมพาน นางสาวชนนิกานต์  เทียมพาน ราคาต  าสุด รน0029.1/5371

ต าแหน่งเจา้พนักงานแรงงาน 13,285.-(บาท) 13,285.-(บาท) ลว. 30 กันยายน 2565

ประจ าเดือนกนัยายน 2565

11 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที  15,000.-(บาท) 15,000.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นายเด่นชัย  สุริวงศ์ นายเด่นชัย  สุริวงศ์ ราคาต  าสุด รน0029.1/5369

โครงการส่งเสริมคนพิการท างานในหน่วยงานภาครัฐ 15,000.-(บาท) 15,000.-(บาท) ลว. 30 กันยายน 2565

ประจ าเดือนกนัยายน 2565

12 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที  15,000.-(บาท) 15,000.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิธาน  พรมเฮียง นางสาวปณิธาน  พรมเฮียง ราคาต  าสุด รน0029.1/5369

โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื อการมีงานท าอย่างยั งยืน 15,000.-(บาท) 15,000.-(บาท) ลว. 30 กันยายน 2565

ประจ าเดือนกนัยายน 2565

13 ค่าจา้งเหมายามรักษาการณ์ 11,500.-(บาท) 11,500.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นายหรอด สามงามอนิทร์ นายหรอด สามงามอนิทร์ ราคาต  าสุด รน0029.1/5370

ณ ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง 11,500.-(บาท) 11,500.-(บาท) ลว. 30 กันยายน 2565

ประจ าเดือนกนัยายน 2565

14 ค่าจา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด 9,300.-(บาท) 9,300.-(บาท) เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัรมล  หลบภยั นางสาวภทัรมล  หลบภยั ราคาต  าสุด รน0029.1/5370

ณ ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง 9,300.-(บาท) 9,300.-(บาท) ลว. 30 กันยายน 2565

ประจ าเดือนกนัยายน 2565
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