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

5
6

งานจัดซื้อ/จัดจาง
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน น.ส.ละมุน ทองดี
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
นายเอกอนันต อเนกประพันธ
ตําแหนง พนักงานธุรการ
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
นายสุวัฒน บุญศิริ
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน น.ส.วัลยา ประธาน
นนท
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
ตําแหนง นักวิชาการมาตรฐาน
นางเบญจมาศ สอนทวี
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน น.ส.สุรีย เพชรรัตน

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
15,000 บาท

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

เฉพาะเจาะจง นางสาวละมุน ทองดี
15,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
นางสาวละมุน ทองดี
15,000 บาท

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป

เลขที่สัญญาหรือ
ขอตกลง

คุณสมบัติตาม
TOR

6/2563
ลว 04/11/2562

11,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นายเอกอนันต อเนกประพันธ นายเอกอนันต อเนกประพันธ
11,000 บาท
11,000 บาท

คุณสมบัติตาม
TOR

5/2563
ลว 04/11/2562

9,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน บุญศิริ
10,000 บาท

นายสุวัฒน บุญศิริ
10,000 บาท

คุณสมบัติตาม
TOR

1/2563
ลว 04/11/2562

15,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา ประธานนนท
15,000 บาท

นางสาววัลยา ประธานนนท
15,000 บาท

คุณสมบัตติ าม
TOR

7/2563
ลว 04/11/2562

16,976 บาท

เฉพาะเจาะจง นางเบญมาศ สอนทวี
16,976 บาท

นางเบญมาศ สอนทวี
16,976 บาท

คุณสมบัติตาม
TOR

9/2563
ลว 04/11/2562

15,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย เพชรรัตน
15,000 บาท

นางสาวสุรีย เพชรรัตน
15,000 บาท

คุณสมบัติตาม
TOR

8/2563
ลว 04/11/2562

ลําดับ
ที่
7
8
9
10

งานจัดซื้อ/จัดจาง
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
น.ส.อุษณิษา กะสิรักษ
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
ตําแหนง พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย นายศักดิด์ า เศวตบุตร
คาจางเหมาบุคคลธรรมดา
ตําแหนง พนักงานทําความ
สะอาด นายทวี เพ็งจันทร
คาน้ําดื่ม

11

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

12

คาวัสดุสํานักงาน

13

คาน้ํามันเชื้อเพลิง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
8,000 บาท
7,000 บาท
8,000 บาท
408 บาท

830 บาท

1,302 บาท

13,174.80
บาท

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่ เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป

เลขที่สัญญาหรือ
ขอตกลง

เฉพาะเจาะจง น.ส.อุษณิษา กะสิรักษ
8,000 บาท

น.ส.อุษณิษา กะสิรักษ
8,000 บาท

คุณสมบัติตาม
TOR

2/2563
ลว 04/11/2562

เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ดา เสวตบุตร
7,000 บาท

นายศักดิ์ดา เสวตบุตร
7,000 บาท

คุณสมบัติตาม
TOR

4/2563
ลว 04/11/2562

นายทวี เพ็งจันทร
8,000 บาท

คุณสมบัติตาม
TOR

3/2563
ลว 04/11/2562

ตกลงราคา

นายทวี เพ็งจันทร
8,000 บาท

เฉพาะเจาะจง บจก.มานิตยน้ําดื่มระนอง
จํากัด 408 บาท
เฉพาะเจาะจง รานบางนอนคาวัสดุ 840
บาท
เฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน 1,302
บาท
เฉพาะเจาะจง บจก.เทพศิรินทร
13,174.80 บาท

บจก.มานิตยน้ําดื่มระนองจํากัด เปนผูเสนอราคาที่
ถูกตองมีคุณสมบัติ
408 บาท

เปนประโยชนตอทา
งาราชการ
รานบางนอนคาวัสดุ 840 บาท เปนผูเสนอราคาที่
ถูกตองมีคุณสมบัติ
เปนประโยชนตอ
ทางราชการ
เปนผูเสนอราคาที่
รานสุภาเครื่องเขียน
ถูกตองมีคุณสมบัติ
1,302 บาท
เปนประโยชนตอ
ทางราชการ
เปนผูเสนอราคาที่
บจก.เทพศิรินทร
ถูกตองมีคุณสมบัติ
13,174.80 บาท
เปนประโยชนตอ
ทางราชการ

040/1996
ลว 01/11/2562
020/07

ลว 01/11/2562
5/18
ลว 27/11/2562
62/10/62
ลว 01/11/2562

ดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
6,320 บาท

14

คาน้ํามันเชื้อเพลิง

15

คาเชารถบรรทุก

24,000 บาท

16

คาเชารถตู

32,500 บาท

17

คาซอมรถยนต

10,390 บาท

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่ เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป

เลขที่สัญญาหรือ
ขอตกลง
62/10/62
ลว 01/11/2562

เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณภัณฑพานิชย
24,000 บาท

บจก.เทพศิรินทร 13,174.80 เปนผูเสนอราคาที่
บาท
ถูกตองมี
คุณสมบัติเปน
ประโยชนตอทาง
ราชการ
หจก.อรุณภัณฑพานิชย/
คุณสมบัติตาม
24,000 บาท
TOR

เฉพาะเจาะจง บจก.ภัทรภรณสยาม/
32,500 บาท
เฉพาะเจาะจง อู ส.ศิลาพันธ 10,390 บาท

บจก.ภัทรภรณสยาม/
32,500 บาท
อู ส.ศิลาพันธ 10,390 บาท

7013751805
ลว 1/11/62
7013733850
11/11/62

เฉพาะเจาะจง บจก.เทพศิรินทร
13,174.80 บาท

คุณสมบัติตาม
TOR
เปนผูเสนอราคาที่
ถูกตองมี
คุณสมบัติเปน
ประโยชนตอทาง
ราชการ

7013752218
ลว 1 พ.ย.62

