
ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี/วันท่ีสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 623.00        623.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัดร้ำน หนุ่มอำร์กอน ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 40/64 ลว 5 กพ 64

2 ขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 278.20        278.20       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญกิจกำร บ.โตโยต้ำระนอง ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 43/64 ลว 8 กพ 64

3 ขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,125.00     2,125.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท วัฒนำพำณิช ฯ บริษัท วัฒนำพำณิช ฯ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 42/64 ลว 15 กพ 64

4 ขอซ้ือวัสดุตกแต่ง 238.00        238.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอปเป้ิล หจก.โตโยต้ำระนอง จ. ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 43/64 ลว 25 กพ 64

5 ขอซ้ือวัสดุตกแต่งสถำนท่ี 1,387.00     1,387.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิมพลำสซ่ำหจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิมพลำสซ่ำผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 55/64 ลว 15 กพ 64

6 ขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,870.00     5,870.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ดำต้ำโอเอฯ บริษัท ดำต้ำโอเอฯ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 12/64 ลว 15 กพ 64

7 ขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 31,755.00    31,755.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท วัฒนำพำณิช ฯ บริษัท วัฒนำพำณิช ฯ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 13/64 ลว 17กพ 64

8 ขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,700.00     2,700.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนระนองโฟโต้ ร้ำนระนองโฟโต้ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 47/64 ลว 18 กพ 64

9 ขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 58.00         58.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ไถ่เชียงระนอง จ ำกัดบริษัท ไถ่เชียงระนอง จ ำกัด ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 48/64 ลว 24 กพ 64

10

ขอซ้ือผ้ำประดับห้องประชุมปะกำรัง 2,400.00     2,400.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคดี ร้ำนโชคดี ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 49/64 ลว 24 กพ 64

11 ขอซ้ือวัสดุ (หน้ำกำอนำมัย) 350.00        350.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวศรัญญำ กิจสวัสด์ิ นำงสำวศรัญญำ กิจสวัสด์ิ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 50/64 ลว 24 กพ 64

12 ขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,360.00     1,360.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิมพลำสซ่ำหจก.ศิริชันคอมพิวเตอร์ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 51/64 ลว 24 กพ 64

13 ขอจ้ำงท ำตรำยำง 280.00        280.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนปิยธิดำพิมพ์สกรีน ร้ำนปิยธิดำพิมพ์สกรีน ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 41/64  ลว 3 กพ 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

วันท่ี 1  กุมภาพันธ์ ถึง 28  กุมภาพันธ์ 2564

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี/วันท่ีสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

14 ขอจ้ำงท ำป้ำยบอร์ดพลำสวู๊ด 2,800.00     2,800.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง จ ำกัดบริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง จ ำกัด ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 42/64 ลว 4 กพ 64

15 ขอจ้ำงท ำคู่มือบ ำนำญ 5,550.00     5,550.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจแอนด์เจ ก๊อปป้ี ร้ำน เจแอนด์เจ ก๊อปป้ี ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 17/64 ลว 5 กพ 64

16 ขอจ้ำงท ำป้ำยต่ำงๆ 4,360.00     4,360.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง จ ำกัดบริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง จ ำกัด ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 44/64 ลว 5 กพ 64

17 ขอจ้ำงซ่อมรถยนต์  นข 1014 2,424.64     2,424.64    เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์พรร้ังระนอง จ ำกัดบริษัท ศูนย์พรร้ังระนอง จ ำกัดผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 45/64 ลว 10 กพ 64

18 ขอจ้ำงล้ำงข้ีนก 1,000.00     1,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยมนัส  ปุบรอด นำยมนัส  ปุบรอด ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 46/64 ลว 10 กพ 64

19 ขอจ้ำงต่ออำยุเช่ำ webhosting ฯ 1,200.00     1,200.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค.เอ็น ร้ำน เค.เอ็น ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 47/64 ลว 15 กพ 64

20 ขอซ่อมแซมบ ำรุงรถยนต์ นข 764 3,358.20     3,358.20    เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำระนอง จ ำกัดบริษัท โตโยต้ำระนอง จ ำกัด ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 48/64 ลว 18 กพ 64

21 ขอจ้ำงเช่ำเคร่ืองพิมพ์ กพ 2564 23,186.78    23,186.78   เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 18/64 ลว 18 กพ 64

22 ขอจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ 4253 7,281.35     7,281.35    เฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุระนอง จ ำกัด บริษัท อีซูซุระนอง จ ำกัด ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 19/64 ลว 22 กพ 64

23

ขอจ้ำงทำสีโครงเก้ำอ้ี-โต๊ะประชุม      2,975.00     2,975.00 เฉพำะเจำะจง นำยประสำน  แสงสว่ำง นำยประสำน  แสงสว่ำง ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 51/64 ลว 22 กพ 64

24 ขอจ้ำงจัดท ำเอกสำร 1,120.00     1,120.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำน เซ็นเตอร์พ้อยท์ ร้ำน เซ็นเตอร์พ้อยท์ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 52/64 ลว 23 กพ 64

25 ขอจ้ำงจัดเข้ำเล่มเอกสำร 500.00        500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน เซ็นเตอร์พ้อยท์ ร้ำน เซ็นเตอร์พ้อยท์ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 53/64 ลว 25 กพ 64

26 ขอจ้ำงเช่ำสถำนท่ี 3,000.00     3,000.00    เฉพำะเจำะจง โรงเรียนศรีอรุโณทัย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 54/64 ลว 25 กพ 64

27 ขอจ้ำงเหมำติดต้ังเพดำน 7,383 7,383 เฉพำะเจำะจง หจก.พรผดุงกำรโยธำ หจก.พรผดุงกำรโยธำ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 20/64  ลว 25 กพ64

28 ขอจ้ำงจัดท ำเอกสำร 5,495 5,495 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสก๊อปป้ี ร้ำนบอสก๊อปป้ี ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 21/64 ลว 25 กพ 64

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง


