
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี วันท่ี

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ขอจ้างท าป้ายไวนิล 9,700.00     9,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง จ ากัด บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง 085/64 3 พค 64

2 ขอจ้างท าป้ายพลาสวูด 16,000.00   16,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง จ ากัด บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง 086/64 11พค 64

3 ขอจ้างเช่า

เคร่ืองพิมพ์ 

พฤษภาคม 64

20,510.10   20,510.10   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัดผู้จ าหน่ายโดยตรง 087/64 11 พค 64

4 ขอจ้างเข้าเล่มปกเคลือบ 200.00       200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นเตอร์พ๊อยท์ ร้านเซ็นเตอร์พ๊อยท์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง 088/2564 11 พค 64

5 ขอจ้างเช่า Domain เว็บไซต์1,605.00     1,605.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอส.นิค จ ากัด บริษัท ที.เอส.นิค จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง 089/64 13 พค 64

6 ขอจ้างท าโรงจอดรถ 54,000.00   54,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก พรผดุงการโยธา หจก พรผดุงการโยธา ผู้จ าหน่ายโดยตรง 090/64 21 พค 64

7 ขอจ้างซ่อมมุ้งลวด 14,500.00   14,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านระนองอลูมิเนียม ร้านระนองอลูมิเนียม ผู้จ าหน่ายโดยตรง 091/64 24 พค 64

8 ขอจ้างเข้าเล่มปก

เคลือบ

840.00       840.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบอสก๊อปป้ี ร้านบอสก๊อปป้ี ผู้จ าหน่ายโดยตรง 092/64 24 พค 64

9 ขอจ้างเหมาท า

ความสะอาด

1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพรรณ   จันทร์โสมนางสาวศิริพรรณ จันทร์โสม ผู้จ าหน่ายโดยตรง 093/64 31 พค 64

10 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 75.00         75.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง 074/64 12 พค 64

11 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 38,820.00   38,820.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ที คอมพิวเตอร์ฯ หจก.เอ็น.ที คอมพิวเตอร์ฯ ผู้จ าหน่ายโดยตรง 075/64 19 พค 64

12 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 29,320.00   29,320.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัดผู้จ าหน่ายโดยตรง 076/64 19 พค 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

วันท่ี  1 พฤษภาคม ถึง 31  พฤษภาคม  2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง



ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี วันท่ี

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

13 ขอซ้ือวัสดุการเกษตร 250.00       250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูพลอยไม้ประดับ ร้านภูพลอยไม้ประดับ ผู้จ าหน่ายโดยตรง 077/64 29 พค 64

14 ขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,910.00     5,910.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ที คอมพิวเตอร์ฯ หจก.เอ็น.ที คอมพิวเตอร์ฯ ผู้จ าหน่ายโดยตรง 078/64 20 พค 64

15 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 31,190.00   31,190.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาพาณิช 1960 จ ากัดบริษัท วัฒนาพาณิช 1960 จ ากัดผู้จ าหน่ายโดยตรง 079/64 27 พค 64

16 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 697.00       697.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหม่จุ๋ม๋ิมพลาสซ่า หจก.ตลาดใหม่จุ๋ม๋ิมพลาสซ่า ผู้จ าหน่ายโดยตรง 080/64 27 พค 64

17 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 2,188.00     2,188.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาพาณิช 1960 จ ากัดบริษัท วัฒนาพาณิช 1960 จ ากัดผู้จ าหน่ายโดยตรง 081/64 27 พค 64

18 ขอซ้ือผ้า 20,160.00   20,160.00   เฉพาะเจาะจง ร้านห้างรามา ร้านห้างรามา ผู้จ าหน่ายโดยตรง 082/64 31 พค 64

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง


