
ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี/วันท่ีสัญญา
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จัดจ้างท าป้ายไวนิล 1,100.00     1,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง ผู้จ าหน่ายโดยตรง 26/65 วท 1 กพ 65
2 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง รอบ 2 63,282.45    63,282.45   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ จ ากัด บริษัท เทพศิรินทร์ จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง 16/65 วท 10 กพ 65.
3 จัดซ้ือจัดวัสดุส านักงาน 24,800.00    24,800.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาพาณิช ฯ บริษัท วัฒนาพาณิช ฯ ผู้จ าหน่ายโดยตรง 5/65/วท 11 กพ 65
4 จัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 1,750.00     1,750.00    เฉพาะเจาะจง นายธีระพัฒน์ กิจสวัสด์ิ นายธีระพัฒน์ กิจสวัสด์ิ ผู้จ าหน่ายโดยตรง 18/65 วท 11 กพ 65
5 จัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 8,550.00     8,550.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอุ้ยกวงโอสถ ร้านอุ้ยอวงโอสถ ผู้จ าหน่ายโดยตรง 6/65 วท 11 กพ 65
6 จัดซ้ือวัสดุรถยนต์ 3,100.00     3,100.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เทพศิรินทร์ หจก.เทพศิรินทร์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง 20/65 วท 11 กพ 65
7 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ นข 624 8,280.30     8,280.30    เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จ ากัด บริษัท โตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง 13/65 วท 11 กพ 65
8 จัดซ้ือผ้าประดับสีม่วง 8,750.00     8,750.00    เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดี ร้านโชคดี ผู้จ าหน่ายโดยตรง 7/65 วท 21 กพ 65
9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,515.00     4,515.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาพาณิช ฯ บริษัท วัฒนาพาณิช ฯ ผู้จ าหน่ายโดยตรง 22/65 วท 22 กพ 65
10 จัดจ้างขัดสีสนิมและเคลือบสี 7,000.00     7,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.จี.บอด้ีเพ้นต์ ร้าน เอ็ม.จี.บอด้ีเพ้นต์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง 14/65 วท 21 กพ 65
11 จัดจ้างเช่าต่ออายุ E-mpney 1,200.00     1,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.เอ็น ร้าน เค.เอ็น ผู้จ าหน่ายโดยตรง 29/65 วท 21 กพ 65
12 จัดจ้างท าตรายาง/ป้ายอะคริลิค 4,940.00     4,940.00    เฉพาะเจาะจง ร้านปิยิธิดาพิมพ์สกรีน ร้านปิยิธิดาพิมพ์สกรีน ผู้จ าหน่ายโดยตรง 30/65 วท 21 กพ 65
13 จัดจ้างท าตรายาง 1,230.00     1,230.00    เฉพาะเจาะจง ร้านปิยิธิดาพิมพ์สกรีน ร้านปิยิธิดาพิมพ์สกรีน ผู้จ าหน่ายโดยตรง 31/65 วท 22 กพ 65
14 จัดซ้ือวัสดุการก่อสร้าง      4,075.00     4,075.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางนอนค้าวัสดุ ร้านบางนอนค้าวัสดุ ผู้จ าหน่ายโดยตรง 23/65 วท 22 กพ 65

15 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมติดต้ัง      4,600.00     4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง ผู้จ าหน่ายโดยตรง 32/65 วท 22 กพ 65

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,170.00     1,170.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ หจก.เอ็น.ที คอมพิวเตอร์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง 24/65 วท 25 กพ 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

วันท่ี 1  กุมภาพันธ์ ถึง 28  กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี/วันท่ีสัญญา
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

17 จัดจ้างเช่าเคร่ืองพิมพ์ประจ าเดือน 
กพ 2565

30,195.00    30,195.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ จ ากัด บริษัท ริโก้ จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง 15/65 วท 25 กพ 65

18 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3,600.00     3,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นเตอร์พ๊อยท์ ร้านเซ็นเตอร์พ๊อยท์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง 34/65 วท 25 กพ 65
19 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 4253 1,391.00     1,391.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุ ระนองจ ากัด บริษัท อีซูซุ ระนอง จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง 35/65 วท 25 กพ65
20 จัดซ้ือวัสดุ (กรอบรูป) 1,300.00     1,300.00    เฉพาะเจาะจง ร้านระนองโฟโต้ ร้านระนองโฟโต้ ผู้จ าหน่ายโดยตรง 25/65 วท 28 กพ 65

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง


