แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

5
6

งานจัดซื้อ/จัดจาง
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
น.ส.ละมุน ทองดี
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
นายเอกอนันต อเนกประพันธ
ตําแหนง พนักงานธุรการ
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
นายสุวัฒน บุญศิริ
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
น.ส.วัลยา ประธานนนท
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
ตําแหนง นักวิชาการมาตรฐาน
นางเบญจมาศ สอนทวี
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
น.ส.สุรีย เพชรรัตน

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
15,000 บาท

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป

เลขที่สัญญาหรือ
ขอตกลง

ตกลงราคา

นางสาวละมุน ทองดี
15,000 บาท

นางสาวละมุน ทองดี
15,000 บาท

คุณสมบัติตาม
TOR

6/2563
ลว 05/10/2562

11,000 บาท

ตกลงราคา

นายเอกอนันต อเนกประพันธ คุณสมบัติตาม
11,000 บาท
TOR

5/2563
ลว 05/10/2562

9,000 บาท

ตกลงราคา

นายเอกอนันต อเนก
ประพันธ
11,000 บาท
นายสุวัฒน บุญศิริ
10,000 บาท

นายสุวัฒน บุญศิริ
10,000 บาท

คุณสมบัติตาม
TOR

1/2563
ลว 05/10/2562

15,000 บาท

ตกลงราคา

นางสาววัลยา ประธานนนท
15,000 บาท

นางสาววัลยา ประธานนนท
15,000 บาท

คุณสมบัตติ าม
TOR

7/2563
ลว 05/10/2562

16,976 บาท

ตกลงราคา

นางเบญมาศ สอนทวี
16,976 บาท

นางเบญมาศ สอนทวี
16,976 บาท

คุณสมบัติตาม
TOR

9/2563
ลว05/10/2562

15,000 บาท

ตกลงราคา

นางสาวสุรีย เพชรรัตน
15,000 บาท

นางสาวสุรีย เพชรรัตน
15,000 บาท

คุณสมบัติตาม
TOR

8/2563
ลว 05/10/2562

ลําดับ
ที่
7

งานจัดซื้อ/จัดจาง

10

คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
น.ส.อุษณิษา กะสิรักษ
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
ตําแหนง พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายศักดิด์ า เศวตบุตร
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา ตําแหนง
พนักงานทําความสะอาด นายทวี เพ็ง
จันทร
ซื้อเครื่องดับเพลิง

11

คาหมึกคอมพิวเตอร

8
9

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
8,000 บาท

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป

เลขที่สัญญาหรือ
ขอตกลง

ตกลงราคา

น.ส.อุษณิษา กะสิรักษ
8,000 บาท

น.ส.อุษณิษา กะสิรักษ
8,000 บาท

คุณสมบัติตาม
TOR

2/2563
ลว 05/10/2562

7,000 บาท

ตกลงราคา

นายศักดิ์ดา เสวตบุตร
7,000 บาท

นายศักดิ์ดา เสวตบุตร
7,000 บาท

คุณสมบัติตาม
TOR

4/2563
ลว 05/10/2562

8,000 บาท

ตกลงราคา

นายทวี เพ็งจันทร
8,000 บาท

นายทวี เพ็งจันทร
8,000 บาท

คุณสมบัติตาม
TOR

3/2563
ลว 05/10/2562

4,500 บาท

ตกลงราคา

ระนองดับเพลิง 4,500 บาท ระนองดับเพลิง 4,500 บาท

2,400 บาท

ตกลงราคา

บจก.ระนองคอมฯ 2,400
บาท

บจก.ระนองคอมฯ 2,400
บาท

12

คาน้ําดื่ม

408 บาท

ตกลงราคา

บจก.มานิตยน้ําดื่มระนอง
จํากัด 408 บาท

บจก.มานิตยน้ําดื่มระนอง
จํากัด 408 บาท

13

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุฯ

830 บาท

ตกลงราคา

รานบางนอนคาวัสดุ 830
บาท

รานบางนอนคาวัสดุ 830
บาท

เปนผูเสนอราคาที่ 1/25
ถูกตองมีคุณสมบัติ ลว 08/10/2562
เปนประโยชนตอ
ทางราชการ
เปนผูเสนอราคาที่
TY6210Y004
ถูกตองมีคุณสมบัติ
ลว 17/10/2562
เปนประโยชนตอทาง
ราชการ
เปนผูเสนอราคาที่
ถูกตองมีคุณสมบัติ
เปนประโยชนตอทาง
ราชการ

เปนผูเสนอราคาที่ถูกตอง
มีคุณสมบัติเปนประโยชน
ตอทางราชการ

040/1996
ลว 01/10/2562
020/07
ลว 4/10/2562

14

คาน้ํามันเชื้อเพลง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
1,650 บาท

15

คาน้ํามันเชื้อเพลง

1,533 บาท

เฉพาะเจาะจง บจก.เทพศิรินทร 1,533
บาท

16

คาพวงมาลา

1,000 บาท

ตกลงราคา

นางติ๋ม สอนทวี 1,000
บาท

17

คาทําตรายาง

1,990 บาท

ตกลงราคา

น.ส.ศศิกาญจน นุยมาก
1,990 บาท

18

คาซอมรถยนต สํานักงาอุตสาหกรรม
จังหวัดระนอ

2,513 บาท

ตกลงราคา

บจก.โตโยตาระนองผู
จําหนายรถยนตโตโยตา
2,513 บาท

ดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

เฉพาะเจาะจง บจก.เทพศิรินทร 1,650
บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป

บจก.เทพศิรินทร 1,650 บาท เปนผูเสนอราคาที่
ถูกตองมีคุณสมบัติ
เปนประโยชนตอ
ทางราชการ
บจก.เทพศิรินทร 1,533 บาท เปนผูเสนอราคาที่
ถูกตองมีคุณสมบัติ
เปนประโยชนตอ
ทางราชการ
นางติ๋ม สอนทวี 1,000 บาท เปนผูเสนอราคาที่
ถูกตองมีคุณสมบัติ
เปนประโยชนตอ
ทางราชการ
น.ส.ศศิกาญจน นุยมาก
เปนผูเสนอราคาที่
1,990 บาท
ถูกตองมีคุณสมบัติ
เปนประโยชนตอ
ทางราชการ
บจก.โตโยตาระนองผูจําหนาย เปนผูเสนอราคาที่
รถยนตโตโยตา 2,513 บาท ถูกตองมีคุณสมบัติ
เปนประโยชนตอ
ทางราชการ

เลขที่สัญญาหรือ
ขอตกลง
โครงการสวนภูมิภาค

โครงการ มผช.

02/0025 ลว
21/10/62
DB01007
ลว 21/10/62
GS119-08242
ลว 21/10/62

