สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง
วันที่ 1 เมษำยน 2563
ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

1

ซื้อน้้ำดื่ม ประจ้ำเดือนมีนำคม
2563

2

วงเงินทีจ่ ะซื้อ รำคำกลำง วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

นำยสุธำรักษ์ เชื้อวิเชียร
875

นำยสุธำรักษ์ เชื้อวิเชียร
875

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่
22/2563
3 มีนำคม 2563

นำงสำวภัทรวรรณ ปลั่งประเสริฐ

นำงสำวภัทรวรรณ ปลั่งประเสริฐ

รำคำเหมำะสม

80,904

80,904

บันทึกข้อตกลงจ้ำงเลขที่
11/2563
6 มีนำคม 2563

บริษัท สื่อโฆษณำ จ้ำกัด
4,000

บริษัท สื่อโฆษณำ จ้ำกัด
4,000

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงเลขที่
23/2563
10 มีนำคม 2563

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงเลขที่
24/2563
16 มีนำคม 2563

875

875 เฉพำะเจำะจง

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพือ่
ปฏิบัตงิ ำนสนับสนุนกิจกรรม
ยกระดับศักยภำพร้ำนค้ำและ
ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร
ร่วมค้ประชำรัฐ

80,904

80,904 เฉพำะเจำะจง

3

จ้ำงประกำศโฆษณำหนังสือพิมพ์

4,000

4,000 เฉพำะเจำะจง

4

จ้ำงเหมำจัดหำและจ้ำหน่ำย
สินค้ำจ้ำเป็นต่อกำรครองชีพมำ
จ้ำหน่ำย ตำมโครงกำรธงฟ้ำรำคำ
ประหยัดลดค่ำครองชีพประชำชน
ประเภทจัดงำนร่วมกับกิจกรรม
ของจังหวัดในโครงกำรบ้ำบัดทุกข์
บ้ำรุงสุข (งำนจังหวัดเคลื่อนที่
เดือนมีนำคม 2563 อ.บ้ำนค่ำย)

5,000

5,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท หยกมณี เอ้ำเล็ทส์ จ้ำกัด บริษัท หยกมณี เอ้ำเล็ทส์ จ้ำกัด
5,000
5,000

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
จ้ำง

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ รำคำกลำง วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

5

ซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ

105,823 105,823 เฉพำะเจำะจง

บริษัท พี แอนด์ พี
อิเลคทรอนิกส์เทคโนโลยี จ้ำกัด
105,823

บริษัท พี แอนด์ พี
อิเลคทรอนิกส์เทคโนโลยี จ้ำกัด
105,823

รำคำเหมำะสม

สัญญำเลขที่
25/2563
20 มีนำคม 2563

6

ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

1,860

1,860 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนมณีรัตน์
1,860

ร้ำนมณีรัตน์
1,860

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่
26/2563
27 มีนำคม 2563

7

ซื้อวัสดุส้ำนักงำน

17,138

17,138 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนมณีรัตน์
17,138

ร้ำนมณีรัตน์
17,138

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่
27/2563
27 มีนำคม 2563

8

ซื้อวัสดุส้ำนักงำน
(ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรจัดกำร
ศูนย์ขอ้ มูลเศรษฐกิจกำรค้ำจังหวัด
)

4,555

4,555 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนมณีรัตน์
4,555

ร้ำนมณีรัตน์
4,555

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่
28/2563
27 มีนำคม 2563

9

เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร
(ระยะเวลำ 6 เดือน เม.ย. - ก.ย.
63)

60,900

60,900 เฉพำะเจำะจง บริษัท อิ๊งค์ คอร์ปอเรชั่น จ้ำกัด
60,900

บริษัท อิ๊งค์ คอร์ปอเรชั่น จ้ำกัด
60,900

รำคำเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงเลขที่
29/2563
31 มีนำคม 2563

10

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
ปฏิบัตงิ ำนประจ้ำศุนย์ขอ้ มูล
เศรษฐกิจกำรค้ำจังหวัด
(ระยะเวลำ 6 เดือน เม.ย. - ก.ย.
63)

72,000

72,000 เฉพำะเจำะจง

นำงสำววงจันทร์ แก้วสีม่วง
72,000

รำคำเหมำะสม

ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 12/2563
31 มีนำคม 2563

นำงสำววงจันทร์ แก้วสีม่วง
72,000

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
จ้ำง

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ รำคำกลำง วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
จ้ำง

11 จ้ำงเหมำบุคคลภำนนอก
ปฏิบัตงิ ำนต้ำแหน่งธุรกำร
ปฏิบัตงิ ำนฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
(ระยะเวลำ 6 เดือน เม.ย. - ก.ย.
63)

63,000

63,000 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวจิตตรำ นำถำดทอง
63,000

นำงสำวจิตตรำ นำถำดทอง
63,000

รำคำเหมำะสม

ข้อตกลงจ้ำงเลขที่
13/2563
31 มีนำคม 2563

12 จ้ำงเหมำบุคคลภำนนอก
ปฏิบัตงิ ำนต้ำแหน่งธุรกำร
ปฏิบัตงิ ำนกลุ่มก้ำกับดูแลและ
พัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ
(ระยะเวลำ 6 เดือน เม.ย. - ก.ย.
63)

63,000

63,000 เฉพำะเจำะจง

นำงสำววนำ อันชัน
63,000

นำงสำววนำ อันชัน
63,000

รำคำเหมำะสม

ข้อตกลงจ้ำงเลขที่
14/2563
31 มีนำคม 2563

13

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
ปฏิบัตงิ ำน ต้ำแหน่งพนักงำนขับ
รถยนต์ (ระยะเวลำ 6 เดือน เม.ย.
- ก.ย.63)

57,000

57,000 เฉพำะเจำะจง

นำยส้ำเริง กรองทอง
57,000

นำยส้ำเริง กรองทอง
57,000

14 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
ปฏิบัตงิ ำนต้ำแหน่งพนักงำนท้ำ
ควำมสะอำด (ระยะเวลำ 6 เดือน
เม.ย.- ก.ย.63)

54,000

54,000 เฉพำะเจำะจง

นำงพิศมัย สุภธรรม
54,000

นำงพิศมัย สุภธรรม
54,000

รำคำเหมำะสม

รำคำเหมำะสม

ข้อตกลงจ้ำงเลขที่
15/2563
31 มีนำคม 2563

ข้อตกลงจ้ำงเลขที่
16/2563
31 มีนำคม 2563

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ รำคำกลำง วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

15

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
ด้ำเนินกำรส้ำรวจ จัดเก็บข้อมูล
เพือ่ จัดท้ำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
พืน้ ที่
อ.เมือง (ระยะเวลำ 6 เดือน
เม.ย. - ก.ย. 63)

65,400

16

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
ด้ำเนินกำรส้ำรวจ จัดเก็บข้อมูล
เพือ่ จัดท้ำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
พืน้ ที่
อ.แกลง (ระยะเวลำ 6 เดือน
เม.ย. - ก.ย. 63)

17

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพือ่
ปฏิบัตงิ ำนสนับสนุนกิจกรรม
ยกระดับศักยภำพร้ำนค้ำและ
ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร
ร่วมค้ประชำรัฐ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
จ้ำง

65,400 เฉพำะเจำะจง

นำยอนันต์ พฤกษำชำติ
65,400

นำยอนันต์ พฤกษำชำติ
65,400

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงเลขที่
17/2563
31 มีนำคม 2563

62,400

62,400 เฉพำะเจำะจง

นำยสุรเทพ เจริญสวัสดิ์
62,400

นำยสุรเทพ เจริญสวัสดิ์
62,400

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงเลขที่
18/2563
13 มกรำคม 2563

72,000

72,000 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวพัฒนำ รุ่งโรจน์
72,000

นำงสำวพัฒนำ รุ่งโรจน์
72,000

รำคำเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงจ้ำงเลขที่
19/2563
31 มีนำคม 2563

