
1 ซ้ือวัสดุ 540 540             เฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจ๋ิมฯ หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจ๋ิมฯ จ าหน่ายโดยตรง 001.1/63 ลว 1 พย.62

2 ขอเช่าเคร่ืองพิมพ์ พย 62 22,265.44 22,265.44    เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ ฯ บริษัท ริโก้ฯ จ าหน่ายโดยตรง 004/63 ลว 15 พย 62

3 ขอจ้างท าสถานท่ีแข่งขันฯ 2,000 2,000 แฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ แสงเทียน นายวัชรินทร์ แสงเทียน จ าหน่ายโดยตรง 005/63 ลว 15 พย 62

4 ขอซ้ือวัสดุ กรอบรูป 1,800 1,800          เฉพาะเจาะจง ร้านระนองโฟโต้ ร้านระนองโฟโต้ จ าหน่ายโดยตรง 002/63 ลว 18 พย 62

5 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 2,670 2,670          เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาพานิชฯ บริษัท วัฒนาพานิชฯ จ าหน่ายโดยตรง 003/63 ลว 18 พย 62

6 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 3,060 3,060          เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาพานิชฯ บริษัท วัฒนาพานิชฯ จ าหน่ายโดยตรง 004/63 ลว 18 พย 62

7 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 320 320             แฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์หนังสือฯ หจก.ศูนย์หนังสือ จ าหน่ายโดยตรง 004.1/63ลว 18 พย 62

8 ขอซ้ือวัสดุไฟฟ้า 510 510             เฉพาะเจาะจง ร้าน อีที ระนอง ร้าน อีที ระนอง จ าหน่ายโดยตรง 004.2/63ลว 18 พย 62

9 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 242 242             เฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจ๋ิมฯ หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจ๋ิมฯ จ าหน่ายโดยตรง 004.3/63ลว 18 พย 62

10 ขอซ้ือวัสดุ กระเป๋า 4,300 4,300          เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย ฯ นางสาวอรทัยฯ จ าหน่ายโดยตรง 004.4/63ลว 18 พย 62

11 ขอซ้ือวัสดุ (หมึก) 6,455 6,455          เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริชัยคอมฯ หจก.ศิริชัยคอมฯ จ าหน่ายโดยตรง 005/63 ลว 19 พย 62

12 ขอซ้ือวัสดุ (หมึก) 16,535 16,535        เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริชัยคอมฯ หจก.ศิริชัยคอมฯ จ าหน่ายโดยตรง 006/63 ลว19 พย 62

13 ขอซ้ือวัสดุ กรอบรูป 100 100             เฉพาะเจาะจง ร้านระนองโฟโต้ ร้านระนองโฟโต้ จ าหน่ายโดยตรง 008/63 ลว 19 พย 62

14 ขอซ้ือพานพุ่ม 4,000 4,000          เฉพาะเจาะจง ร้าน 79/8 ร้าน 79/8 จ าหน่ายโดยตรง 009/63 ลว 19 พย 62

15 ขอซ้ือน าน้ าด่ืม (ถัง) 300 300             เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตย์น้ าด่ืมฯ บริษัท มานิตน้ าด่ืมฯ จ าหน่ายโดยตรง 010/63 ลว 19 พย 62

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

วันท่ี 1  พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีสัญญา



16 ขอซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 348.75        348.75        เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคฯ บริษัทสยามแม็คโคฯ จ าหน่ายโดยตรง 011/63 ลว 19 พย 62

17 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 390            390             เฉพาะเจาะจง ร้านณัทสรณ์ ร้านณัทสรณ์ จ าหน่ายโดยตรง 012/63 ลว 19 พย 62

18 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 180            180             เฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์หนังสือฯ หจก.ศูนย์หนังสือฯ จ าหน่ายโดยตรง 013/63 ลว 19 พย 62

19 ขอซ้ือพวงมาลาฯ 4,800          4,800          เฉพาะเจาะจง ร้านแขก ร้านแขก จ าหน่ายโดยตรง 014/63 ลว 19 พย 62

20 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 200            200             เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาพานิชฯ บริษัท วัฒนาพานิชฯ จ าหน่ายโดยตรง 015/63 ลว 19 พย 62

21 ขอจ้างท าสถานท่ี 108,000       108,000       เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ธร สรรเสริญ นายพงษ์ธร สรรเสริญ จ าหน่ายโดยตรง 006/63 ลว 19 พย 62

22 ขอจ้างท าสนามแข่งขัน 7,775.00      7,775.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิงฯ บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิงฯ จ าหน่ายโดยตรง 007/63 ลว 19 พย 62

23 ขอจ้างเช่าเคร่ืองเสียง 3,500.00      3,500.00      เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ธร สรรเสริญ นายพงษ์ธร สรรเสริญ จ าหน่ายโดยตรง 008/63 ลว 19 พย 62

24 ขอจ้างเข้าเล่ม 150.00        150.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นเตอร์พ๊อยท์ ร้านเซ็นเตอร์พ๊อยท์ จ าหน่ายโดยตรง 009/63 ลว 25 พย 62

25 ขอจ้างถ่ายเอกสารฯ 675.00        675.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบอสก๊อปป้ี ร้านบอสก๊อปป้ี จ าหน่ายโดยตรง 010/63 ลว 25 พย 62

26 ขอจ้างท าตรายาง 1,190.00      1,190.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะธิดาพิมพ์สกรีน ร้านปิยะธิดาพิมพ์สกรีน จ าหน่ายโดยตรง 011/63 ลว 27 พย 62

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีสัญญาล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง


