
1 ขอจ้างท าป้ายไวนิล 2,360 2,360 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง จ าหน่ายโดยตรง 014.1/63 ลว 2 มค. 63

2 ขอจ้างเหมาท าบูธนิทรรศการ 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง จ าหน่ายโดยตรง 006/63 ลว 3 มค. 63

3 ขอซ้ือวัสดุวัสดุกิจกรรมวันเด็ก 5,811 5,811 เฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจ๋ิมฯ หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจ๋ิมฯ จ าหน่ายโดยตรง 003/63 ลว 7 มค 63

4 ขอจ้างท าป้ายไวนิล 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง จ าหน่ายโดยตรง 016/63 ลว 9 มค. 63

5 ขอจ้างเหมาสถานท่ีสอบ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง โรงเรียนศรีอรุโนทัย โรงเรียนอรุโนทัย จ าหน่ายโดยตรง 017/63 ลว 10 มค. 63

6 ขอจ้างเหมาจัดสถานท่ีสอบ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง โรงเรียนศรีอรุโนทัย โรงเรียนอรุโนทัย จ าหน่ายโดยตรง 018/63 ลว 15 มค. 63

7 ขอซ้ือวัสดุกรอบรูป A4 18,300 18,300 เฉพาะเจาะจง ร้านระนองโฟโต้ ร้านระนองโฟโต้ จ าหน่ายโดยตรง 004/63 ลว 15 มค. 63

8 ขอจ้างเช่าเคร่ืองพิมพ์ มค.63 6,522.70 6,522.70 เฉพาะเจาะจง บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) จ าหน่ายโดยตรง 007/63 ลว 20 มค 63

9 ขอจ้างซ่อมจานดาวเทียม 480 480 เฉพาะเจาะจง ร้าน P.C.ระนองดาวเทียม ร้าน P.C. ระนองดาวเทียม จ าหน่ายโดยตรง 020/63 ลว 20 มค. 63

10 ขอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,025 2,025 เฉพาะเจาะจง ร้าน บอส ก๊อปป้ี ร้าน บอสก๊อปป้ี จ าหน่ายโดยตรง 021/63 ลว 23 มค .63

11 ขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,700 3,700 เฉพาะเจาะจง ร้านบางนอนค้าวัสดุ ร้านบางนอค้าวัสุ จ าหน่ายโดยตรง 022/63 ลว 23 มค. 63

12 ขอจ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน
 นข 1014

490 490 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมมอเตอร์ ร้านอุดมมอเตอร์ จ าหน่ายโดยตรง 021.1/ลว 27 มค. 63

13 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 3,905 3,905 เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนาพานิช (1960) บจก.วัฒนาพานิช (1960) จ าหน่ายโดยตรง 023/63 ลว 29 มค. 63

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

วันท่ี  1  มกราคม  2563  ถึง 31 มกราคม  2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีสัญญา



14

ขอจ้างเหมาท าความสะอาด
ระเบียง

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรกษ รุ่งระวี นายจักรกฤษ รุ่งระวี จ าหน่ายโดยตรง 008/63 ลว 31 มค. 63 

15

ขอจ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน
 นข 1014

1,518.33 1,518.33 เฉพาะเจาะจง บจก. ศูนย์พรร้ังระนอง บจก. ศูนย์พรร้ังระนอง จ าหน่ายโดยตรง 023/63 ลว 31 มค. 63

16 ขอซ้ือแจกันดอกไม้สด 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้รักร้อย ร้านดอกไม้รักร้อย จ าหน่ายโดยตรง 024/63 ลว 31 มค. 63

17 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 2,820      2,820        เฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจ๋ิมฯ หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจ๋ิมฯ จ าหน่ายโดยตรง 025/63 ลว 21 มค. 63

18 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (คร้ังท่ี2) 50,000     50,000      เฉพาะเจาะจง บจก.เทพศิรินทร์ บจก.เทพศิรินทร์ จ าหน่ายโดยตรง 025.1/63 ลว31 มค.63

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง

เลขท่ี/วันท่ีสัญญาท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง


