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เลขประจ าตัวผู้เสืยภาษี/ จ านวนเงินรวม เหตุผล
เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ สนับสนุน

1 1859900001720 ร้านพงษพ์ธุโท ค่าจัดซ้ือพานพุม่ 1,000.00           26-ต.ค.-63 รน0028/4437 3 (ว119)
2 0855560000577 บริษทั วัฒนาพานิช (1960) จ ากัด ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,850.00           26-ต.ค.-63 รน0028/4438 3 (ว119)
3 นายมานิต  เวสะมูลา ค่าจัดจ้างเหมาสูบส่ิงปฎกิูล 1,000.00           26-ต.ค.-63 รน0028/4442 3 (ว119)
4 1959800034919 นายประธาน  ธีระวร ค่าจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าทีโ่ครงการเพิม่ประสิธิภาพการบรรจุงาน 45,000.00         22-ต.ค.-63 สัญญาจา้ง 01/2564 1 (ว322)
5 18599000146469 นางสาวรพพีรรณ  ณ ระนอง ค่าจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าทีโ่ครงการเสริมสร้างความมัน้คงและยั่งยืน 45,000.00         22-ต.ค.-63 สัญญาจา้ง 02/2564 1 (ว322)
6 3850400155181 นายเด่นชัย  สุริวงศ์ ค่าจดัจา้งเหมาเจา้หนา้ทีโ่ครงการส่งเสริมคนพกิารท างานในหนว่ยงานภาครัฐ 45,000.00         22-ต.ค.-63 สัญญาจา้ง 03/2564 1 (ว322)
7 37304000363907 นายหรอด สามงามอินทร์ ค่าจัดจ้างเหมายามรักษาความปลอดภยั ณ ส านักงาน 34,500.00         22-ต.ค.-63 สัญญาจา้ง 05/2564 1 (ว322)
8 3250100425464 นางเกษร จงศรี ค่าจัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ณ ส านักงาน 27,900.00         22-ต.ค.-63 สัญญาจา้ง 06/2564 1 (ว322)
9 5850101047880 นางสาววนิดา จุลเสนียชร ค่าจัดจ้างเหมาล่ามแปลภาษาโครงการปอ้งกันการค้ามนุษย์ 54,000.00         22-ต.ค.-63 สัญญาจา้ง 04/2564 1 (ว322)

10 1859900080344 นายเชิดชัย  ปึง้ผลาหาญ ค่าจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าทีโ่ครงการ (ศูนย์ประมง) 45,000.00         22-ต.ค.-63 สัญญาจา้ง 07/2564 1 (ว322)
11 1859900140843 นางสาวฐานิศา ตรีพมิล ค่าจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าทีโ่ครงการ (ศูนย์ประมง) 39,855.00         22-ต.ค.-63 สัญญาจา้ง 08/2564 1 (ว322)
12 1859900184051 นางสาวอธิชา ชวลิตชูวงษ์ ค่าจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าทีโ่ครงการ (ศูนย์ประมง) 39,855.00         22-ต.ค.-63 สัญญาจา้ง 09/2564 1 (ว322)
13 3800900110721 นายสังคม แซ่คุ้ง ค่าจัดจ้างเหมายามรักษาความปลอดภยั (ศูนย์ประมง) 34,500.00         22-ต.ค.-63 สัญญาจา้ง 11/2564 1 (ว322)
14 3341000164715 นางสาวไสว แก้วค า ค่าจัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด (ศูนย์ประมง) 27,900.00         22-ต.ค.-63 สัญญาจา้ง 10/2564 1 (ว322)
15 1850300036133 นายปราโมทย์  ชิดเอื้อ ค่าจัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ศูนย์ประมง) 34,500.00         22-ต.ค.-63 สัญญาจา้ง 12/2564 1 (ว322)
16 3850100073392 นายจักกรี  สามงามอินทร์ ค่าจัดจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม เดือนตุลาคม 2563 3,000.00           2-พ.ย.-63 รน0028/4512 1 (ว322)
17 31010400556582 ร้านรวมหนังสือ ค่าจัดซ้ือหนังสือพมิพ์ 500.00              11-พ.ย.-63 รน0028/4626 3 (ว119)
18 3850100073392 นายจักกรี  สามงามอินทร์ ค่าจัดจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม เดือนพฤศจิกายน 2563 3,000.00           25-พ.ย.-63 รน0028/4939 1 (ว322)
19 0855560000577 บริษทั วัฒนาพานิช (1960) จ ากัด ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (Co-payment) 3,500.00           27-พ.ย.-63 รน0028/4772 3 (ว119)
20 5850490001568 นายอัครชัย  เอกพนัธ์พงศ์ ค่าจ้างเหมาท าส่ือประชาสัมพนัธ์ (Co-payment) 2,160.00           30-พ.ย.-63 รน0028/4803 1 (ว322)
21 บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) ค่าจ้างเหมาติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Co-payment) 3,745.00           30-พ.ย.-63 รน0028/4806 1 (ว322)
22 3 8007 00036 21 8 นางสาวโรจนา บญุชูวงศ์ ค่าจ้างเหมาบริการด าเนินรายการ (Co-payment) 1,200.00           30-พ.ย.-63 รน0028/4808 1 (ว322)
23 0855560000577 บริษทั วัฒนาพานิช (1960) จ ากัด ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,500.00           1-ธ.ค.-63 รน0028/4830 3 (ว119)
24 0855536000015 บริษทั เทพศิรินทร์ จ ากัด ค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,000.00           2-ธ.ค.-63 รน0028/4856 1 (ว322)
25 0107537000521 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 495.00              2-ธ.ค.-63 รน0028/4854 3 (ว119)
26 3259800008899 ร้านคลังวิทยา ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,660.00           2-ธ.ค.-63 รน0028/4860 3 (ว119)
27 0853560000087 หจก.เอ็น.ท.ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (โครงการตรวจสอบ) 3,000.00           2-ธ.ค.-63 รน0028/4860 3 (ว119)

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565  ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือนตุลาคม 2563  ถึงเดือนธันวาคม 2563)

ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง  (เงินงบประมาณ)

ล าดับ
ที่

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
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เลขประจ าตัวผู้เสืยภาษี/ จ านวนเงินรวม เหตุผล
เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ สนับสนุน

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ 
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ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง  (เงินงบประมาณ)
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ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง

28 0853560000087 หจก.เอ็น.ท.ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  (จัดหางานเพือ่คนไทย) 1,530.00           14-ธ.ค.-63 รน0028/4932 3 (ว119)
29 0853560000087 หจก.เอ็น.ท.ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ยุวแรงงาน) 1,350.00           14-ธ.ค.-63 รน0028/4934 3 (ว119)
30 3259800008899 ร้านคลังวิทยา ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (โครงการมัน่คงและยั่งยืน) 320.00              14-ธ.ค.-63 รน0028/4930 3 (ว119)
31 3259800008899 ร้านคลังวิทยา ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (จัดหางานเพือ่คนไทย) 2,370.00           14-ธ.ค.-63 รน0028/4931 3 (ว119)
32 3259800008899 ร้านคลังวิทยา ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 650.00              14-ธ.ค.-63 รน0028/4933 3 (ว119)
33 3259800008899 ร้านคลังวิทยา ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (จัดหางานผู้พน้โทษ) 430.00              14-ธ.ค.-63 รน0028/4929 3 (ว119)
34 3259800008899 ร้านคลังวิทยา ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 830.00              15-ธ.ค.-63 รน0028/4946 3 (ว119)
35 0853560000087 หจก.เอ็น.ท.ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 720.00              15-ธ.ค.-63 รน0028/4947 3 (ว119)
36 3259800008899 ร้านคลังวิทยา ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (สร้างเครือข่ายแนะแนว) 110.00              15-ธ.ค.-63 รน0028/4948 3 (ว119)
37 3850100189773 ร้าน เค เอ็น สกรีน ค่าจัดจ้างเหมาท าส่ือประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ 4,800.00           15-ธ.ค.-63 รน0028/4949 1 (ว322)
38 3860700250562 ร้านแร่นองกร๊าฟฟกิส์ ค่าจัดจ้างเหมาท าส่ือประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ 570.00              16-ธ.ค.-63 รน0028/4971 3 (ว119)
39 3259800008899 ร้านคลังวิทยา ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (โครงการรับงานไปท าทีบ่า้น) 1,670.00           18-ธ.ค.-63 รน0028/5004 3 (ว119)
40 0853560000087 หจก.เอ็น.ท.ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (โครงการรับงานไปท าทีบ่า้น) 1,860.00           18-ธ.ค.-63 รน0028/5005 3 (ว119)
41 3860700250562 ร้านแร่นองกร๊าฟฟกิส์ ค่าจัดจ้างเหมาท าส่ือประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ 570.00              23-ธ.ค.-63 รน0028/5061 3 (ว119)
42 0853560000087 หจก.เอ็น.ท.ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (โครงการจัดท าทะเบยีน) 2,405.00           23-ธ.ค.-63 รน0028/5058 3 (ว119)
43 0853560000087 หจก.เอ็น.ท.ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (สานพลังประชารัฐผู้สูงอายุ) 3,280.00           23-ธ.ค.-63 รน0028/5059 3 (ว119)
44 3259800008899 ร้านคลังวิทยา ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (สานพลังประชารัฐผู้สูงอายุ) 700.00              23-ธ.ค.-63 รน0028/5060 3 (ว119)
45 0853560000087 หจก.เอ็น.ท.ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (โครงการจัดหางานใหค้นพกิารมีงานท า) 230.00              28-ธ.ค.-63 รน0028/5122 3 (ว119)
46 3860700250562 ร้านแร่นองกร๊าฟฟกิส์ ค่าจัดจ้างเหมาท าส่ือประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ 570.00              28-ธ.ค.-63 รน0028/5121 3 (ว119)
47 3850100073392 นายจักกรี  สามงามอินทร์ ค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม เดือนธันวาคม 2563 3,000.00           28-ธ.ค.-63 รน0028/5115 1 (ว322)
48 3850100088268 นายอัมพร  ลดารัตน์ ค่าจ้างเหมาวิทยากรสาธิตอาชีพ 1,900.00           4-ม.ค.-63 รน0028/0005 1 (ว322)
49 3850100189773 ร้าน เค เอ็น สกรีน ค่าจัดจ้างเหมาท าส่ือประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ 4,800.00           4-ม.ค.-63 รน0028/0003 1 (ว322)

541,285.00       รวมทัง้สิน้

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ 
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เลขประจ าตัวผู้เสืยภาษี/ จ านวนเงินรวม เหตุผล
เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ สนับสนุน

1  3850100072981 นายสาโรจน์ สงวนนาม ค่าจัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 34,500.00         26-ต.ค.-63 สัญญาเลขที ่13/2564 1 (ว322)
2 8850190002661 นางสาวยุพนิ  ประทมุมาตร ค่าจัดจ้างเหมาล่ามแปลภาษา 45,000.00         26-ต.ค.-63 สัญญาเลขที ่14/2564 1 (ว322)
3 0853560000087 หจก.เอ็น.ท.ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,000.00           3-พ.ย.-63 รน0028/4521 3 (ว119)
3 0853560000087 หจก.เอ็น.ท.ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,700.00           3-พ.ย.-63 รน0028/4522 3 (ว119)
4 3259800008899 ร้านคลังวิทยา ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,300.00           3-พ.ย.-63 รน0028/4523 3 (ว119)
5 0853560000087 หจก.เอ็น.ท.ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,200.00           3-พ.ย.-63 รน0028/4524 3 (ว119)
8 1859900138890 นางสาวจุไรรัตน์  ทวีวัฒน์ ค่าจัดจ้างเหมาล่ามผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมา 45,000.00         6-พ.ย.-63 สัญญาเลขที ่15/2564 1 (ว322)
1 0855536000015 บริษทั เทพศิรินทร์ จ ากัด ค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00           6-พ.ย.-63 รน0028/4516 1 (ว322)

11 3850100127671 ร้านเบญญาภาสกรีน ค่าจัดจ้างเหมาท าตรายาง 3,930.00           23-ธ.ค.-63 รน0028/5070 1 (ว322)
12 2853560000249 หจก.สงวนพาณิชย์ 1987 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,320.00           28-ธ.ค.-63 รน0028/5123 3 (ว119)

142,950.00       รวมทัง้สิน้

ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง  (เงินกองทนุเพ่ือการบริหารจัดการฯ)

ล าดับ
ที่

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง


