
1 ขอจ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 
กข 4253

9,372.77 9,372.77 เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุระนอง บจก. อีซูซุระนอง จ าหน่ายโดยตรง 009/63 ลว 5 กพ. 63

2 ขอจ้างซ่อมหอพระ สพป.ระนอง 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ ภูมิสุวรรณ นายวิรัตน์ ภูมิสุวรรณ จ าหน่ายโดยตรง 010/63 ลว 7 กพ. 63

3 ขอซ้ือต้นไม้และวัสดุ 720 720 เฉพาะเจาะจง ร้านต๋ีเล็กไม้ประดับ ร้านต๋ีเล็กไม้ประดับ จ าหน่ายโดยตรง 026/63 ลว 7 กพ. 63

4 ขอซ้ือต้นไม้และวัสดุ 700 700 เฉพาะเจาะจง นางดาคุณี  แข็มสะอาด นางดาคุณี  แข็มสะอาด จ าหน่ายโดยตรง 027/63 ลว 7 กพ 63

5 ขอซ้ือต้นไม้และวัสดุ 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณทรายประดับ ร้านอรุณทรายประดับ จ าหน่ายโดยตรง 028/63 ลว 7 กพ. 63

6 ขอซ้ือต้นไม้และวัสดุ 520 520 เฉพาะเจาะจง ร้านภูพลอยไม้ประดับ ร้านภูพลอยไม้ประดับ จ าหน่ายโดยตรง 029/63 ลว 7 กพ. 63

7 ขอจ้างท าป้ายอะคลีลิค 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง จ าหน่ายโดยตรง 026/63 ลว 12 กพ. 63

8 ขอจ้างท าป้ายไวนิล 7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง จ าหน่ายโดยตรง 011/63 ลว 12 กพ. 63

9 ขอจ้างเช่าเคร่ืองพิมพ์ กพ. 63 3,131.47 3,131.47 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) จ าหน่ายโดยตรง 028/63 ลว 13 กพ. 63

10 ขอจ้างท าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง จ าหน่ายโดยตรง 030/63 ลว 14 กพ 63

11 ขอจ้างท าป้ายไวนิลและสติกเกอร์ 3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง จ าหน่ายโดยตรง 029/63 ลว 12 กพ. 63

12

ขอจ้างท าเพลงมาร์ชองค์กร
คุณธรรม สพป.ระนอง

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายทรงกรด  กระจ่างเมฆ นายทรงกรด  กระจ่างเมฆ จ าหน่ายโดยตรง 012/63 ลว 17 กพ. 63

13 ขอซ้ือต้นไม้ 8,800 8,800 เฉพาะเจาะจง นางยุพิน  สถาพร นางยุพิน สถาพร จ าหน่ายโดยตรง 005/63 ลว 17 กพ. 63

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

วันท่ี  1  กุมภาพันธ์  2563  ถึง29 กุมภาพันธ์ 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

เลขท่ี/วันท่ีสัญญาผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง



14 ขอซ้ือวัสดุท่อPVCและอุปกรณ์ 3,376 3,376 เฉพาะเจาะจง ร้านบางนอนค้าวัสดุ ร้านบางนอนค้าวัสดุ จ าหน่ายโดยตรง 031/63 ลว 17 กพ. 63

15 ขอซ้ือวัสดุ (กรอบรูป) 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านระนองโฟโต้ ร้านระนองโฟโต้ จ าหน่ายโดยตรง 032/63 ลว 18 กพ. 63
16 ขอจ้างพิมพ์ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน     225,819 225,819    เฉพาะเจาะจง บจก.กีรติการพิมพ์ จ าหน่ายโดยตรง 001/63 ลว 19 กพ 63
17 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรักษา หมายเลขท

เบียน บจ 4253

        3,250 3,250        เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญแอร์ ร้านกิจเจริญแอร์ จ าหน่ายโดยตรง 033/63 ลว 19 กพ. 63

18 ขอจ้างท าป้ายไวนิล 2,370 2,370 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง บจก.พี.เอส.พร้ินต้ิง จ าหน่ายโดยตรง 034/63 ลว 19 กพ. 63

19 ขอจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ 180,000 180,000 เฉพาะเจาะจง นายบารมี  บุญธรรม นายบารมี บุญธรรม จ าหน่ายโดยตรง 013/63 ลว 25 กพ. 63

20 ขอซ้ือวัสดุไฟฟ้า 310 310 เฉพาะเจาะจง ร้าน อีที ระนอง ร้าน อีที ระนอง จ าหน่ายโดยตรง 033/63 ลว 25 กพ 63

21 ขอจ้างซ่อมเคร่ืองเสียงห้องประชุม
พรร้ัง

1800 1800 เฉพาะเจาะจง ร้านวี.เอส.ซาวด์ ร้านวี.เอส.ซาวด์ จ าหน่ายโดยตรง 036/63 ลว 28 กพ. 63

22 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ นข 764 1571.3 1571.3 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าระนอง บจก.โตโยต้าระนอง จ าหน่ายโดยตรง 037/63 ลว 28 กพ. 63

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีสัญญา


