1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
ลาดับที

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
4,360.-(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีทจี่ ะซื้อหรือจ้าง

4,360.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

1

ค่าจัดจ้างเหมาซ่อมบารุงระบบไฟฟ้า

2

ค่าจัดจ้างเหมาซ่อมบารุงครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (นข 839 ระนอง)
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการนัดพบแรงงานย่อย
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการนัดพบแรงงานย่อย
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการก้าวสู่งานทีดีคนมีคุณภาพ
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการ 1 อาเภอ 1 ภูมิปญ
ั ญา
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการ 1 อาเภอ 1 ภูมิปญ
ั ญา
ค่าจัดจ้างเหมาซ่อมบารุงครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

3,650.-(บาท)

3,650.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

220 (บาท)

220 (บาท)

เฉพาะเจาะจง

480.-(บาท)

480.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

900.-(บาท)

900.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

1,105.-(บาท)

1,105.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

1,985.-(บาท)

1,985.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

680.-(บาท)

680.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการสานพลังประชารัฐผู้สูงอายุ
10 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการสานพลังประชารัฐผู้สูงอายุ
11 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน
12 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ (คนพิการ)

2,090.-(บาท)

2,090.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

310.-(บาท)

310.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

900.-(บาท)

900.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

360.-(บาท)

360.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

3
4
5
6
7
8
9

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้าง

นายวัชรินทร์ สุขสาย
4,360.-(บาท)
ร้านจิน้ เห้งกระจกรถยนต์
3,650.-(บาท)
ร้าน คลังวิทยา
220 (บาท)
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
480.-(บาท)
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
900.-(บาท)
ร้าน คลังวิทยา
1,105.-(บาท)
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
1,985.-(บาท)
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
680.-(บาท)
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
2,090.-(บาท)
ร้าน คลังวิทยา
310.-(บาท)
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
900.-(บาท)
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
360.-(บาท)

นายวัชรินทร์ สุขสาย
4,360.-(บาท)
ร้านจิน้ เห้งกระจกรถยนต์
3,650.-(บาท)
ร้าน คลังวิทยา
220 (บาท)
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
480.-(บาท)
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
900.-(บาท)
ร้าน คลังวิทยา
1,105.-(บาท)
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
1,985.-(บาท)
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
680.-(บาท)
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
2,090.-(บาท)
ร้าน คลังวิทยา
310.-(บาท)
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
900.-(บาท)
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
360.-(บาท)

เหตุผลทีค่ ัดเลือก วันทีแ่ ละเลขทีห่ นังสือ
โดยสังเขป
ในการซื้อหรือจ้าง
ราคาตาสุด
รน0029.1/3976
ลว. 7 ก.ค.65
ราคาตาสุด
รน0029.1/4004
ลว. 8 ก.ค. 2565
ราคาตาสุด
รน0029.1/3999
ลว. 8 ก.ค. 2565
ราคาตาสุด
รน0029.1/4000
ลว. 8 ก.ค. 2565
ราคาตาสุด
รน0029.1/4003
ลว. 8 ก.ค. 2565
ราคาตาสุด
รน0029.1/4001
ลว. 8 ก.ค. 2565
ราคาตาสุด
รน0029.1/4002
ลว. 8 ก.ค. 2565
ราคาตาสุด
รน0029.1/4020
ลว. 8 ก.ค. 2565
ราคาตาสุด
รน0029.1/4039
ลว. 11 ก.ค. 2565
ราคาตาสุด
รน0029.1/4040
ลว. 11 ก.ค. 2565
ราคาตาสุด
รน0029.1/4065
ลว. 11 ก.ค. 2565
ราคาตาสุด
รน0029.1/4066
ลว. 11 ก.ค. 2565

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
ลาดับที

งานจัดซื้อจัดจ้าง

13 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ (คนพิการ)
14 ค่าจัดจ้างเหมาเติมน้ายาถังดับเพลิง
15 ค่าจัดจ้างเหมาทาสือประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุฯ
16 ค่าจัดจ้างเหมาทาสือประชาสัมพันธ์
โครงการเพิมอาชีพเพิมรายได้
17 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการศูนย์ตรีเทพ
18 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการศูนย์ตรีเทพ
19 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการเพิมอาชีพเพิมรายได้
20 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการเพิมอาชีพเพิมรายได้
21 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง
22 ค่าจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ฝึกอบรม
โครงการเพิมอาชีพเพิมรายได้
23 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการผู้พน้ โทษ
24 ค่าจัดเหมาซ่อมบารุงครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(เก้าอีส้ านักงาน)
25 ค่าจัดจ้างเหมาทาสือประชาสัมพันธ์
(โครงการคุ้มครองและป้องกันการหลอกลวงฯ )

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
340.-(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีทจี่ ะซื้อหรือจ้าง

340.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

2,400.-(บาท)

2,400.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

1,270.-(บาท)

1,270.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

635.-(บาท)

635.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

1,340.-(บาท)

1,340.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

1,060.-(บาท)

1,060.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

600.-(บาท)

600.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

1,900.-(บาท)

1,900.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

898.-(บาท)

898.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

19,465.-(บาท)

19,465.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

300.-(บาท)

300.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

700.-(บาท)

700.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

1,900.-(บาท)

1,900.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้าง

2

เหตุผลทีค่ ัดเลือก วันทีแ่ ละเลขทีห่ นังสือ
โดยสังเขป
ในการซื้อหรือจ้าง
ร้าน คลังวิทยา
ร้าน คลังวิทยา
ราคาตาสุด
รน0029.1/4067
340.-(บาท)
340.-(บาท)
ลว. 11 ก.ค. 2565
ร้านกัญชพร เคมี
ร้านกัญชพร เคมี
ราคาตาสุด
รน0029.1/4135
2,400.-(บาท)
2,400.-(บาท)
ลว. 19 ก.ค. 2565
ร้านแร่นองกร๊าฟฟิกส์
ร้านแร่นองกร๊าฟฟิกส์
ราคาตาสุด
รน0029.1/4132
1,270.-(บาท)
1,270.-(บาท)
ลว. 19 ก.ค. 2565
ร้านแร่นองกร๊าฟฟิกส์
ร้านแร่นองกร๊าฟฟิกส์
ราคาตาสุด
รน0029.1/4133
635.-(บาท)
635.-(บาท)
ลว. 19 ก.ค. 2565
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ราคาตาสุด
รน0029.1/4138
1,340.-(บาท)
1,340.-(บาท)
ลว. 19 ก.ค. 2565
ร้าน คลังวิทยา
ร้าน คลังวิทยา
ราคาตาสุด
รน0029.1/4139
1,060.-(บาท)
1,060.-(บาท)
ลว. 19 ก.ค. 2565
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ราคาตาสุด
รน0029.1/4144
600.-(บาท)
600.-(บาท)
ลว. 19 ก.ค. 2565
ร้าน คลังวิทยา
ร้าน คลังวิทยา
ราคาตาสุด
รน0029.1/4145
1,900.-(บาท)
1,900.-(บาท)
ลว. 19 ก.ค. 2565
ร้าน คลังวิทยา
ร้าน คลังวิทยา
ราคาตาสุด
รน0029.1/4128
898.-(บาท)
898.-(บาท)
ลว. 19 ก.ค. 2565
นางปิยรัตน์ ชืนจันทร์
นางปิยรัตน์ ชืนจันทร์
ราคาตาสุด
รน0029.1/4130
19,465.-(บาท)
19,465.-(บาท)
ลว. 19 ก.ค. 2565
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ราคาตาสุด
รน0029.1/4134
300.-(บาท)
300.-(บาท)
ลว. 19 ก.ค. 2565
นายธมกร ตั้งสมบัติสกุล
นายธมกร ตั้งสมบัติสกุล
ราคาตาสุด
รน0029.1/4137
700.-(บาท)
700.-(บาท)
ลว. 19 ก.ค. 2565
ร้าน เค เอ็น สกรีน
ร้าน เค เอ็น สกรีน
ราคาตาสุด
รน0029.1/4019
1,900.-(บาท)
1,900.-(บาท)
ลว.22 ก.ค. 2565
รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
ลาดับที

งานจัดซื้อจัดจ้าง

26 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
งบบริหาร
27 ค่าจัดเหมาซ่อมบารุงครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เครืองปรับอากาศ
28 ค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม
29 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการตรวจสอบฯ
30 ค่าจัดจ้างเหมาซ่อมบารุงครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (กค 5938 ระนอง)
31 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุฯ
32 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุฯ
33 ค่าจัดจ้างเหมาทาสือประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุฯ
34 ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
(ประจาเดือนเมษายน 2565 - มิถนุ ายน 2565)
35 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
งบบริหาร
36 ค่าจัดจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสานักงานฯ
งบบริหาร
37 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที ศูนย์ประสานแรงงานประมง
ตาแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2565

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
975.-(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีทจี่ ะซื้อหรือจ้าง

975.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

7,700.-(บาท)

7,700.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

3,000.-(บาท)

3,000.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

3,200.-(บาท)

3,200.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

1,241.20(บาท) 1,241.20(บาท)

เฉพาะเจาะจง

1,180.-(บาท)

1,180.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

1,910.-(บาท)

1,910.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

1,270.-(บาท)

1,270.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

360.-(บาท)

360.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

160.-(บาท)

160.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

48,200.-(บาท)

48,200.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

13,285.-(บาท)

13,285.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้าง

3

เหตุผลทีค่ ัดเลือก วันทีแ่ ละเลขทีห่ นังสือ
โดยสังเขป
ในการซื้อหรือจ้าง
ร้าน คลังวิทยา
ร้าน คลังวิทยา
ราคาตาสุด
รน0029.1/4229
975.-(บาท)
975.-(บาท)
ลว 25 ก.ค. 2565
ร้าน บอยแอร์ 999
ร้าน บอยแอร์ 999
ราคาตาสุด
รน0029.1/4288
7,700.-(บาท)
7,700.-(บาท)
ลว 26 ก.ค. 2565
นายจักกรี สามงามอินทร์
นายจักกรี สามงามอินทร์
ราคาตาสุด
รน0029.1/4242
3,000.-(บาท)
3,000.-(บาท)
ลว 25 ก.ค. 2565
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ราคาตาสุด
รน0029.1/4246
3,200.-(บาท)
3,200.-(บาท)
ลว 25 ก.ค. 2565
บริษทั โตโยต้าระนอง ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด บริษทั โตโยต้าระนอง ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
ราคาตาสุด
รน0029.1/4284
1,241.20(บาท)
1,241.20(บาท)
ลว 26 ก.ค. 2565
ร้าน คลังวิทยา
ร้าน คลังวิทยา
ราคาตาสุด
รน0029.1/4322
1,180.-(บาท)
1,180.-(บาท)
ลว. 27 ก.ค. 2565
หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย ราคาตาสุด
รน0029.1/4321
1,910.-(บาท)
1,910.-(บาท)
ลว. 27 ก.ค. 2565
ร้านแร่นองกร๊าฟฟิกส์
ร้านแร่นองกร๊าฟฟิกส์
ราคาตาสุด
รน0029.1/4392
1,270.-(บาท)
1,270.-(บาท)
ลว. 2 ส.ค. 2565
สานักงานเทศบาลเมืองบางริ้น
สานักงานเทศบาลเมืองบางริ้น
ราคาตาสุด
รน0029.1/4396
360.-(บาท)
360.-(บาท)
ลว. 2 ส.ค. 2565
หจก.ตลาดใหม่จมุ๋ จิม๋ พล่าซ่า
หจก.ตลาดใหม่จมุ๋ จิม๋ พล่าซ่า
ราคาตาสุด
รน0029.1/4397
160.-(บาท)
160.-(บาท)
ลว. 2 ส.ค. 2565
นายพิรุฬห์ ทองเปลว
นายพิรุฬห์ ทองเปลว
ราคาตาสุด
รน0029.1/4422
48,200.-(บาท)
48,200.-(บาท)
ลว. 3 ส.ค. 2565
นางสาวฐานิศา ตรีพมิ ล
นางสาวฐานิศา ตรีพมิ ล
ราคาตาสุด
รน0029.1/4359
13,285.-(บาท)
13,285.-(บาท)
ลว. 1 ส.ค. 2565
รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
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แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
ลาดับที

งานจัดซื้อจัดจ้าง

38 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที ศูนย์ประสานแรงงานประมง
ตาแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2565
39 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที
โครงการส่งเสริมคนพิการทางานในหน่วยงานภาครัฐ
ประจาเดือนกรกฎาคม 2565
40 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที
โครงการจัดหางานเชิงรุกเพือการมีงานทาอย่างยังยืน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2565
41 ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์
ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ประจาเดือนกรกฎาคม 2565
42 ค่าจ้างเหมาพนักงานทาความสะอาด
ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ประจาเดือนกรกฎาคม 2565

ราคากลาง
วิธีทจี่ ะซื้อหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
(บาท)
หรือจัดจ้าง(บาท)
13,285.-(บาท) 13,285.-(บาท) เฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้าง

นางสาวชนนิกานต์ เทียมพาน
13,285.-(บาท)

นางสาวชนนิกานต์ เทียมพาน
13,285.-(บาท)

เหตุผลทีค่ ัดเลือก วันทีแ่ ละเลขทีห่ นังสือ
โดยสังเขป
ในการซื้อหรือจ้าง
ราคาตาสุด
รน0029.1/4359
ลว. 1 ส.ค. 2565

15,000.-(บาท)

15,000.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

นายเด่นชัย สุริวงศ์
15,000.-(บาท)

นายเด่นชัย สุริวงศ์
15,000.-(บาท)

ราคาตาสุด

รน0029.1/4360
ลว. 1 ส.ค. 2565

15,000.-(บาท)

15,000.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปณิธาน พรมเฮียง
15,000.-(บาท)

นางสาวปณิธาน พรมเฮียง
15,000.-(บาท)

ราคาตาสุด

รน0029.1/4360
ลว. 1 ส.ค. 2565

11,500.-(บาท)

11,500.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

นายหรอด สามงามอินทร์
11,500.-(บาท)

นายหรอด สามงามอินทร์
11,500.-(บาท)

ราคาตาสุด

รน0029.1/4361
ลว. 1 ส.ค. 2565

9,300.-(บาท)

9,300.-(บาท)

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภัทรมล หลบภัย
9,300.-(บาท)

นางสาวภัทรมล หลบภัย
9,300.-(บาท)

ราคาตาสุด

รน0029.1/4361
ลว. 1 ส.ค. 2565

