
ล า วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคา วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจา้ง กลาง หรือจา้ง ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการ ราคาท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสญัญาหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) คดัเลือก หรือจา้ง (บาท) โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

1 คา่จา้งเหมาก าจดัปลวก 33,200.00      33,200.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ทีพีอีฯ 33,200.00           บจ.ทีพีอีฯ 33,200.00           วงเงินซ้ือจา้งอยู่ภายในวิธีดงักล่าว 2/2564 ลว.14/10/63

2 คา่จา้งยามรักษาความปลอดภยั 14,980.00      14,980.00      เฉพาะเจาะจง บจ.รักษาความฯ 14,980.00           บจ.รักษาความฯ 14,980.00           วงเงินซ้ือจา้งอยู่ภายในวิธีดงักล่าว  1/2564 ลว 2/10/63

รวมทั้งส้ิน 48,180.00           

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคา



ล า วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคา วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจา้ง กลาง หรือจา้ง ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการ ราคาท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสญัญาหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) คดัเลือก หรือจา้ง (บาท) โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

1 ค่าจา้งยามรักษาความปลอดภยั 14,980.00            14,980.00         เฉพาะเจาะจง บจ.รักษาความฯ 14,980.00           บจ.รักษาความฯ 14,980.00           วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  1/2564 ลว 2/10/63

2 ค่าจา้งเปล่ียนน ้ายาเคร่ืองดบัเพลิง 14,400.00            14,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเซฟต้ีเฟิร์ท 14,400.00           ร้านเซฟต้ีเฟิร์ท 14,400.00           วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว 3/2564 ลว.9/11/63

3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 19,509.31            19,509.31         เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยอินเตอร์ 19,509.31           บจ.ไทยอินเตอร์ 19,509.31           วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว 1/2564 ลว.2/11/63

รวมทั้งส้ิน 48,889.31           

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคา



ล า วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคา วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจา้ง กลาง หรือจา้ง ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการ ราคาท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสญัญาหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) คดัเลือก หรือจา้ง (บาท) โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

1 คา่จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,700.00       1,700.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เคแอลซีเทค 1,700.00             บจ.เคแอลซีเทค 1,700.00             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -/2564 ลว. 2/12/63

2 คา่จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,950.00       1,950.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เคแอลซีเทค 1,950.00             บจ.เคแอลซีเทค 1,950.00             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -/2564 ลว. 2/12/63

3 คา่จา้งบริการติดตั้งสุขอนามยั 24,075.00     24,075.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เร็นโทคิล 24,075.00           บจ.เร็นโทคิล 24,075.00           วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว 3/2564 ลว.8/12/63

4 คา่จา้งยามรักษาความปลอดภยั 14,980.00     14,980.00     เฉพาะเจาะจง บจ.รักษาความฯ 14,980.00           บจ.รักษาความฯ 14,980.00           วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  1/2564 ลว 2/10/63

5 คา่จา้งเหมาบริการติดตั้งสุขอนามยั 27,285.00     27,285.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เร็นโทคิล 27,285.00           บจ.เร็นโทคิล 27,285.00           วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว 4/2564 ลว.5/12/63

6 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,733.75       7,733.75       เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยอินเตอร์ 7,733.75             บจ.ไทยอินเตอร์ 7,733.75             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว 1/2564 ลว.2/11/63

รวมทั้งส้ิน 77,723.75           

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคา



ล า วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคา วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจา้ง กลาง หรือจา้ง ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการ ราคาท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสัญญาหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) คดัเลือก หรือจา้ง (บาท) โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

1 ค่าจา้งยามรักษาความปลอดภยั 14,980.00      14,980.00      เฉพาะเจาะจง บจ.รักษาความฯ 14,980.00           บจ.รักษาความฯ 14,980.00           วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  1/2564 ลว 2/10/63

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ธ.ค.63 12,548.64      12,548.64      เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยอินเตอร์ 12,548.64           บจ.ไทยอินเตอร์ 12,548.64           วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว 1/2564 ลว.2/11/63

รวมทั้งส้ิน 27,528.64           

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคา



ล า วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคา วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจา้ง กลาง หรือจา้ง ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการ ราคาท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสัญญาหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) คดัเลือก หรือจา้ง (บาท) โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

1 ค่าจา้งจดัท าบตัร พนง.ของรัฐ 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง บี.อาร์.การพิมพ์ 3,000.00             บี.อาร์.การพิมพ์ 3,000.00             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -/2564 ลว.2/2/64

2 ค่าวสัดุอุปกรณ์จดัท าอ่างลา้งมือ 7,870.00        7,870.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทรา สิงห์โต 7,870.00             นางจนัทรา สิงห์โต 7,870.00             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -/2564 ลว.4/2/64

3 ค่าวสัดุ 1,060.00        1,060.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โชคชยัเคร่ืองเขียน 1,060.00             หจก.โชคชยัเคร่ืองเขียน 1,060.00             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -/2564 ลว.4/2/64

4 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ม.ค.64 9,987.49        9,987.49        เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยอินเตอร์ 9,987.49             บจ.ไทยอินเตอร์ 9,987.49             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว 1/2564 ลว.2/11/63

5 ค่ายามรักษาความฯ ม.ค.64 14,980.00      14,980.00      เฉพาะเจาะจง บจ.รักษาความฯ 14,980.00           บจ.รักษาความฯ 14,980.00           วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  1/2564 ลว 2/10/63

6 ค่าจา้งซ่อมยานพาหนะ 3,140.00        3,140.00        เฉพาะเจาะจง อู่พิสิทธ์ิการช่าง 3,140.00             อู่พิสิทธ์ิการช่าง 3,140.00             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -2564 ลว.15/2/64

7 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 4,937.83        4,937.83        เฉพาะเจาะจง 4,937.83             4,937.83             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -2564 ลว.17/2/64

8 ค่าจา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมส านกังาน 30,200.00      30,200.00      เฉพาะเจาะจง นายพิภพ  ป้องปัดโรคา 30,200.00           นายพิภพ  ป้องปัดโรคา 30,200.00           วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว 5/2564 ลว.10/2/64

9 ค่าจา้งซ่อมยานพาหนะ 2,210.00        2,210.00        เฉพาะเจาะจง อู่พิสิทธ์ิการช่าง 2,210.00             อู่พิสิทธ์ิการช่าง 2,210.00             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -2564 ลว.19/2/64

รวมทั้งส้ิน 77,385.32           

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ์ 2564

ช่ือหน่วยงาน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคา



ล า วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคา วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจา้ง กลาง หรือจา้ง ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการ ราคาท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสญัญาหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) คดัเลือก หรือจา้ง (บาท) โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

1 คา่จา้งยามรักษาความปลอดภยั ก.พ.64 14,980.00      14,980.00      เฉพาะเจาะจง บจ.รักษาความฯ 14,980.00           บจ.รักษาความฯ 14,980.00           วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  1/2564 ลว 2/10/63

2 คา่วสัดุ 2,354.00        2,354.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เร็นโทคิล 2,354.00             บจ.เร็นโทคิล 2,354.00             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -/2564 ลว04/3/64

3 คา่จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,070.00        1,070.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เคแอลซีเทค 1,070.00             บจ.เคแอลซีเทค 1,070.00             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -/2564 ลว04/3/64

4 คา่จา้งถ่ายเอกสาร 3,556.00        3,556.00        เฉพาะเจาะจง เจ๊ียบกอ้ปป้ีปร้ิน 3,556.00             เจ๊ียบกอ้ปป้ีปร้ิน 3,556.00             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -/2564 ลว10/3/64

5 คา่วสัดุ 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โชคชยัเคร่ืองเขียน 1,500.00             หจก.โชคชยัเคร่ืองเขียน 1,500.00             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -/2564 ลว10/3/64

6 คา่จา้งถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 730.00           730.00           เฉพาะเจาะจง เจ๊ียบกอ้ปป้ีปร้ิน 730.00                เจ๊ียบกอ้ปป้ีปร้ิน 730.00                วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -/2564 ลว10/3/64

7 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,950.74        7,950.74        เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยอินเตอร์ 7,950.74             บจ.ไทยอินเตอร์ 7,950.74             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว 1/2564 ลว.2/11/63

8 คา่จา้งถอดเคร่ืองปรับอากาศ 3,049.50        3,049.50        เฉพาะเจาะจง บจ.เคแอลซีเทค 3,049.50             บจ.เคแอลซีเทค 3,049.50             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -/2564 ลว12/3/64

9 คา่น ้ามนั ก.พ.64 14,624.10      14,624.10      เฉพาะเจาะจง หจก.วฒันานุกิจ 14,624.10           หจก.วฒันานุกิจ 14,624.10           วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  5/2564 12/3/64

10 คา่วสัดุ 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โชคชยัเคร่ืองเขียน 4,000.00             หจก.โชคชยัเคร่ืองเขียน 4,000.00             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -/2564 ลว12/3/64

11 คา่จา้งถ่ายเอกสารโครงการRT 5,438.00        5,438.00        เฉพาะเจาะจง เจ๊ียบกอ้ปป้ีปร้ิน 5,438.00             เจ๊ียบกอ้ปป้ีปร้ิน 5,438.00             วงเงินซ้ือจา้งอยูภ่ายในวิธีดงักล่าว  -/2564 ลว29/3/64

รวมทั้งส้ิน 59,252.34           

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2564

ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคา


