
ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี/วันท่ีสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 16,500       16,500      เฉพำะเจำะจง บริษัท วัฒนำพำณิช ฯ บริษัท วัฒนำพำณิช ฯ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 1/64 ลว 5 พย 64

2 ขอซ้ือพวงมำลำ-พำนพุ่ม 4,000.00     4,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำน 79/8 ร้ำน 79/9 ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง  5/64 ลว 4 พย 64

3 ขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน (หมึก) 4,700.00     4,700.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็น.ที คอมพิวเตอร์ หจก.เอ็น.ที คอมพิวเตอร์ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 6/64 ลว 5 พย 64

4 ขอซ้ือพำนพุ่มดอกไม้ 1,000.00     1,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ้ืองดอกไม้ ร้ำนเอ้ืองดอกไม้ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 21/64 ลว 14 ธค 64

5 ขอซ้ือแบตเตอร์ร่ี 3,000.00     3,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก. เทพศิรินทร์ ฯ หจก. เทพศิรินทร์ ฯ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 8/64 ลว 23 พย 64

6 ขอซ้ือยำงรถยนต์ นข 764 13,600.00   13,600.00  เฉพำะเจำะจง หจก. เทพศิรินทร์ ฯ หจก. เทพศิรินทร์ ฯ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 8/64 ลว 23พย 64

7 ขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 766.00       766.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิมฯ หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิมฯ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 10/64 ลว 24 พย 64

8 ขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,050.00     2,050.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท วัฒนำพำณิช ฯ บริษัท วัฒนำพำณิช ฯ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 11/64 ลว 24 พย 64

9 ขอซ้ือแบตเตอร์ขทะเบียนนข 281 3,000.00     3,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก. เทพศิรินทร์ฯ หจก. เทพศิรินทร์ฯ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 8/64 ลว 23พย 64

10 ขอจ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 1,782.00     1,782.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทคนิคก๊อปป้ี ร้ำนเทคนิคก๊อปป้ี ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 1/64 ลว 2 พย 64

11 ขอจ้ำงท ำป้ำยไวนิล/ป้ำยอะคริลิค 1,320.00     1,320.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง จ ำกัด บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง จ ำกัด ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 2 /64 ลว 5 พย 64

12 ขอจ้ำงเต้นท์ โต๊ะ-เก้ำอ้ี 39,620.00   39,620.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนจุ๊บจุ๊บ ร้ำนจุ๊บจุ๊บ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 1/64 ลว 9 พย 64

13 ขอจ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองเสียง 8,000.00     8,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวศรีแพร  ผกำกกรอง นำงสำวศรีแพร  ผกำกกรองผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 2/64 ลว 9/พย 64

14 ขอจ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 3,850.00     3,850.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจแอนด์เจ ก๊อปป้ี ร้ำนเจแอนด์เจ ก๊อปป้ี ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 6/64 ลว 13 พย 64

15 ขอจ้ำงเหมำซ่อมหลังคำโรงอำหำร 2,500.00     2,500.00    เฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิกรินทร์  บุญนุ้ย นำยศักด์ิกรินทร์  บุญนุ้ย ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 7/64  ลว 16 พย 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

วันท่ี  1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี/วันท่ีสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

16 ขอจ้ำงเช่ำเคร่ืองเสียง 3,000.00     3,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยพงศธร  สรรเสริญ นำยพงศธร  สรรเสริญ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 8/64 ลว 23 พย 64

17 ขอจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 1,000.00     1,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงแดง  พยุง นำงแดง  พยุง ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 9/64  ลว 23 พย 64

18 ขอจ้ำงท ำควำมสะอำดบ้ำนพัก 16,500.00   16,500.00  เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิรพรรณ  จันทร์โสม นำงสำวศิริพรรณ จันทรโสมผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 3/64  ลว 23 พย 64

19 ขอเช่ำเคร่ืองพิมพ์ พย 2563 10,851.80   10,851.80  เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 4/64 ลว 23 พย 64

20 ขอจ้ำงเข้ำเล่มเอกสำร 1,000.00     1,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำน เซ็นเตอร์พ้อยท์ ร้ำน เซ็นเตอร์พ้อยท์ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 12/64 ลว 25 พย 64

21 ขอจ้ำงท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ 8000 8000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซ็นเตอร์พ๊อย ร้ำนเซ็นเตอร์พ๊อย ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 13/64 ลว 26 พย 64

22 ขอจ้ำงซ่อมแซมห้องน้ ำรองผอ.สพป.ระนอง 24000 24000 เฉพำะเจำะจง หจก.พรผดุงกำรโยธำ ผจก. พรผดุงกำรโยธำ ผู้จ ำหน่ำยโดยตรง 6/64  ลว 30 พย 64

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง


