สรุปผลการดาเนินงาน
การจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
๑,๒๐๐

๑ จ้างเหมารถนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่พระธาตุศรีสองรัก
๒ จ้างเหมารถนานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันค
๒๐,๐๐๐
รอสเวิรด์ คาคมเเอแม็ท ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา บางนา จานวน ๒ คัน
๓ จ้างเหมาทาอาหารและอาหารว่างในการ
๑๗,๐๐๐
แข่งขันกีฬาสีภายใน
๔ จ้างทาป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้
๓๕๐
๕ จ้างสูบส้วม
๒,๔๐๐
๖ จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบวิชาภาษาไทย การ
๑,๒๐๐
อ่านและการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๑-๖
๗ จ้างเหมารถนานักเรียนไปแข่งขัน
๑๑๐,๐๐๐
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระหว่าง
วันที่ ๑๑-๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จานวน
๑๑ คัน คันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ที่จงั หวัดศรีสะ
เกษ
๘ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
๘,๕๐๐
๙ จ้างเหมารถนานักเรียนไปทัศนศึกษานอก
๗,๒๐๐
สถานที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๔ คัน
ณ อาเภอเรือ จังหวัดเลย
๑๐ จ้างถ่ายเอกสารติวข้อสอบ O-NET ชั้น
๒๔,๐๓๗.๕๐
ประถมศึกษาปีที่ ๖

วิธจี ัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันเดือนปี

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์สิทธิ์ ฤทธิศักดิ์

นายพงษ์สิทธิ์ ฤทธิศักดิ์

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

มีผู้เสนอรายเดียว

เฉพาะเจาะจง

นายจิรเมธ สุขคง

นายจิรเมธ สุขคง

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

มีผู้เสนอรายเดียว

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอศัลยา ศรีบุญ

นางสาวอศัลยา ศรีบุญ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

มีผู้เสนอรายเดียว

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

สีสันการป้าย 2
นายเพียง มีไหม
อั๋นไดนาโม

สีสันการป้าย 2
นายเพียง มีไหม
อั๋นไดนาโม

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว

เฉพาะเจาะจง

นายจิรเมธ สุขคง

นายจิรเมธ สุขคง

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

มีผู้เสนอรายเดียว

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เจ เจ ก๊อปปี้
นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

เจ เจ ก๊อปปี้
นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว

เฉพาะเจาะจง

ทับทิม

ทับทิม

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

มีผู้เสนอรายเดียว

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑๑ จ้างเทคอนกรีตผสมเสร็จ
๑๒ จ้างเหมาทาสีอาคารเรียนแบบ ๐๑๗
๑๓ จ้างเหมารถนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ อาเภอภูเรือ จานวน ๓
คัน
๑๔ จ้างเหมารถนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่บ้านนาเวียง จานวน ๕
คัน
๑๕ จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ NT
๑๖ จ้างถ่ายเอกสาร ปพ.๖
๑๗ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายโรงเรียนอนุบาลด่าน
ซ้าย
๑๘ จ้างเหมารถนานักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และ
อนุบาล ๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ
บ้านนาเวียง อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๑๙ จ้างทาป้ายไวนิลและโฟมบอร์ดงานวัน
วิทยาศาสตร์และลูกเสือ
๒๐ จ้างซ่อมเครื่องเสียง
๒๑ จ้างเหมาทาโครงหลังคาต่อเติมที่จอดรถและที่
รับประทานอาหารกลางวัน
๒๒ จ้างเหมาทาอาหารในการจัดกิจกรรมเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือของชั้นประถมศึกษาปีที่๕-๖
๒๓ จ้างปูกระเบื้องฐานเสาธง
๒๔ จ้างเหมาสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา
วอลเลย์บอล

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
๙,๕๑๐
๑๕,๐๐๐
๖,๐๐๐

วันเดือนปี

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เก่งคอนกรีต
นายพรรณธนลักษณ์ สุธงษา
นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

เก่งคอนกรีต
นายพรรณธนลักษณ์ สุธงษา
นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
๓ มกราคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว

๑,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

๖ มกราคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๔,๓๕๖
๑,๑๐๐
๒๗๐,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ชิลล์ ก๊อปปี้
ชิลล์ ก๊อปปี้
วรรณสิทธิ์ก่อสร้าง

ชิลล์ ก๊อปปี้
ชิลล์ ก๊อปปี้
วรรณสิทธิ์ก่อสร้าง

๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว

๘๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๖,๗๑๕

เฉพาะเจาะจง

แสงศิลป์ดจิ ิตอลด่านซ้าย

แสงศิลป์ดจิ ิตอลด่านซ้าย

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๑,๕๐๐
๙๐,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายวิฑูรย์ ม่วงนนทะศรี
นายประจวบ ดีธงทอง

นายวิฑูรย์ ม่วงนนทะศรี
นายประจวบ ดีธงทอง

๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว

๑๙,๙๘๐

เฉพาะเจาะจง

นางสมิง วงศ์จันทร์ทา

นางสมิง วงศ์จันทร์ทา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๒๐,๘๐๐
๕๐๐,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายประจวบ ดีธงทอง
ห้างหุ้นส่วนจากัด เล็กเจริญ
999

นายประจวบ ดีธงทอง
ห้างหุ้นส่วนจากัด เล็กเจริญ
999

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓ มีนาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว

วิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๒๕ จ้างเหมารถโดยสารนานักเรียนไปสอบแข่งขัน
วิชาการ ระดับนานาชาติ ณ โรงเรียนอนุบาล
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
๒๖ จ้างถ่ายเอกสารแบบฝึกเตรียมความพร้อมของ
ชั้นปฐมวัย
๒๗ จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ลงฟิวเจอร์บอร์ดงาน
สัปดาห์ประวัตศิ าสตร์
๒๘ จ้างทาป้ายสติ๊กเกอร์+โฟมบุคคลสาคัญ
ประวัติศาสตร์
๒๙ จ้างพิมพ์สื่อประวัติศาสตร์และป้ายเลือกตั้ง
สภานักเรียน
๓๐ จ้างเหมารถนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปทัศนศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
๓๑ จ้างเหมารถนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปทัศนศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
๓๒ จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๓๓ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูหลังที่ ๒ และ
หลังที่ ๓
๓๔ จ้างเปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์ All-in-one
๓๕ จ้างทาเอกสารการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
๓๖ จ้างต่อเติมหอประชุม
๓๘ จ้างซ่อมราวบันไดและป้ายไม้แกะสลัก

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
๘,๐๐๐

วันเดือนปี

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เฉพาะเจาะจง

อรสุดา ศรีอรรคพรหม

อรสุดา ศรีอรรคพรหม

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๑๔,๓๘๔

เฉพาะเจาะจง

ชิลล์ ก๊อปปี้

ชิลล์ ก๊อปปี้

๖ มีนาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๘,๗๘๐

เฉพาะเจาะจง

แสงศิลป์ดจิ ิตอลด่านซ้าย

แสงศิลป์ดจิ ิตอลด่านซ้าย

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๗,๓๖๐

เฉพาะเจาะจง

ด่านซ้ายอิงค์เจ็ต

ด่านซ้ายอิงค์เจ็ต

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๔,๓๐๐

เฉพาะเจาะจง

แสงศิลป์ดจิ ิตอลด่านซ้าย

แสงศิลป์ดจิ ิตอลด่านซ้าย

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๒๖,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด

๑๒ มีนาคม . ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๓๓,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพชรประเสริฐ จากัด

บริษัท เพชรประเสริฐ จากัด

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๔,๖๑๖.๕๐

เฉพาะเจาะจง

ชิลล์ ก๊อปปี้

ชิลล์ ก๊อปปี้

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๒๖๘,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายสุขสมพร ศรีพรหม

นายสุขสมพร ศรีพรหม

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๖,๙๐๐
๑๙,๔๔๐

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ด่านซ้าย จากัด บริษัท แอดไวซ์ด่านซ้าย จากัด
เฉพาะเจาะจง
ชิลล์ ก๊อปปี้
ชิลล์ ก๊อปปี้

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว

๑๒๐,๐๐๐
๗๐,๖๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว

วิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

นายประจวบ ดีธงทอง
สีสันการป้าย 2

นายประจวบ ดีธงทอง
สีสันการป้าย 2

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๓๙ จ้างทาบอร์ดบุคลากรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
๔๐ จ้างทาป้ายสวัสดีอาเซียนปริ้นสติ๊กเกอร์ฟิว
เจอร์บอร์ด
๔๑ จ้างทาอาหารว่างประชุมผู้ปกครอง
๔๒ จ้างทาชุดโต๊ะวางอาหารสแตนเลส
๔๓ จ้างติดสปอร์ตไล
๔๔ จ้างถ่ายเอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน
๔๕ จ้างถ่ายเอกสารอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป.
๑-ป.๖
๕๖ จ้างพิมพ์บัตรบุคลากรโรงเรียน ทาป้ายไวนิล
และปริ้นฟิวเจอร์บอร์ดงานโรงเรียน
๕๗ จ้างล้างแอร์และเติมน้ายาแอร์ห้องประชุม
โรงเรียน
๕๘ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
๑๔,๐๐๐
๑๐,๐๘๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

สุรินทร์การช่าง
แสงศิลป์ดจิ ิตอลด่านซ้าย

สุรินทร์การช่าง
แสงศิลป์ดจิ ิตอลด่านซ้าย

๑๒,๕๒๕
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๑,๙๓๙
๓,๗๙๘.

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายราชพฤกษ์ อาดา
สีสันการป้าย 2
ห้างหุ้นส่วนจากัด เล็กเจริญ
999
ชิลล์ ก๊อปปี้
ชิลล์ ก๊อปปี้

นายราชพฤกษ์ อาดา
สีสันการป้าย 2
ห้างหุ้นส่วนจากัด เล็กเจริญ
999
ชิลล์ ก๊อปปี้
ชิลล์ ก๊อปปี้

๑๗,๓๔๕.

เฉพาะเจาะจง

แสงศิลป์ดจิ ิตอลด่านซ้าย

๗,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๒,๒๐๐

เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวพัชรี จันทะคีรี)

วิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง

วันเดือนปี

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผู้เสนอรายเดียว
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผู้เสนอรายเดียว
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผ้เู สนอรายเดียว
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว

แสงศิลป์ดจิ ิตอลด่านซ้าย

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

นายบุญนา ยอดคร

นายบุญนา ยอดคร

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

เจ เจ ก๊อปปี้

เจ เจ ก๊อปปี้

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวยุพากรณ์ หอมทอง)

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ที่
๑
๒

๓

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
เหตุผลที่คัดเลือก
วิ
ธ
จ
ี
ด
ั
ซื
อ
้
ผู
เ
้
สนอราคาและราคาที
เ
่
สนอ
ผู
ไ
้
ด้
ร
บ
ั
การคั
ด
เลื
อ
กและราคา
วั
น
เดื
อ
นปี
งบประมาณ
โดยสังเขป
จัดจ้าง
(ราคากลาง)
๑,๒๐๐
เฉพาะเจาะจง นายพงษ์สิทธิ์ ฤทธิศักดิ์
นายพงษ์สิทธิ์ ฤทธิศักดิ์
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีผู้เสนอรายเดียว

จ้างเหมารถนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่พระธาตุศรีสองรัก
จ้างเหมารถนานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันค
๒๐,๐๐๐
รอสเวิรด์ คาคมเเอแม็ท ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา บางนา จานวน ๒ คัน
จ้างเหมาทาอาหารและอาหารว่างในการ
๑๗,๐๐๐
แข่งขันกีฬาสีภายใน

ลงชื่อ..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวพัชรี จันทะคีรี)

เฉพาะเจาะจง นายจิรเมธ สุขคง

นายจิรเมธ สุขคง

๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๒

มีผู้เสนอรายเดียว

เฉพาะเจาะจง นางสาวอศัลยา ศรีบุญ

นางสาวอศัลยา ศรีบุญ

๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๒

มีผู้เสนอรายเดียว

ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวยุพากรณ์ หอมทอง)

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑

จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบวิชาภาษาไทย การอ่าน
และการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
จ้างเหมารถนานักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จานวน ๑๑ คัน คันละ
๑๐,๐๐๐ บาท ที่จังหวัดศรีสะเกษ
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
จ้างเหมารถนานักเรียนไปทัศนศึกษานอก
สถานที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๔ คัน ณ
อาเภอเรือ จังหวัดเลย
จ้างถ่ายเอกสารติวข้อสอบ O-NET ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖

๒

๓
๔

๕

วงเงิน
วิธจี ัดซื้อ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วันเดือนปี
งบประมาณ
จัดจ้าง
(ราคากลาง)
๑,๒๐๐
เฉพาะเจาะจง อั๋นไดนาโม
อั๋นไดนาโม
๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

มีผู้เสนอรายเดียว

๑๑๐,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง นายจิรเมธ สุขคง

นายจิรเมธ สุขคง

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

มีผู้เสนอรายเดียว

๘,๕๐๐
๗,๒๐๐

เฉพาะเจาะจง เจ เจ ก๊อปปี้
เฉพาะเจาะจง นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

เจ เจ ก๊อปปี้
นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว

๒๔,๐๓๗.๕๐

เฉพาะเจาะจง ทับทิม

ทับทิม

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

มีผู้เสนอรายเดียว

ลงชื่อ..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวพัชรี จันทะคีรี)

ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวยุพากรณ์ หอมทอง)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๓
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑

จ้างเหมารถนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ อาเภอภูเรือ จานวน ๓
คัน
จ้างเหมารถนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่บ้านนาเวียง จานวน ๕
คัน
จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ NT
จ้างถ่ายเอกสาร ปพ.๖
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายโรงเรียนอนุบาลด่าน
ซ้าย
จ้างเหมารถนานักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และ
อนุบาล ๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ
บ้านนาเวียง อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๒

๓
๔
๕
๖

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
๖,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

๓ มกราคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๑,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

๖ มกราคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๔,๓๕๖
๑,๑๐๐
๒๗๐,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง ชิลล์ ก๊อปปี้
เฉพาะเจาะจง ชิลล์ ก๊อปปี้
เฉพาะเจาะจง วรรณสิทธิ์ก่อสร้าง

ชิลล์ ก๊อปปี้
ชิลล์ ก๊อปปี้
วรรณสิทธิ์ก่อสร้าง

๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว

๘๐๐

เฉพาะเจาะจง นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

นายบุญเพ็ง ยศคาแหง

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

ลงชื่อ..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวพัชรี จันทะคีรี)

วิธจี ัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันเดือนปี

ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวยุพากรณ์ หอมทอง)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
จ้างเหมาทาโครงหลังคาต่อเติมที่จอดรถและที่ ๙๐,๐๐๐
รับประทานอาหารกลางวัน
จ้างเหมาทาอาหารในการจัดกิจกรรมเข้าค่าย ๑๙,๙๘๐
พักแรมลูกเสือของชั้นประถมศึกษาปีที่๕-๖
จ้างปูกระเบื้องฐานเสาธง
๒๐,๘๐๐
จ้างเหมาสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา
๕๐๐,๐๐๐
วอลเลย์บอล
จ้างเหมารถโดยสารนานักเรียนไปสอบแข่งขัน ๘,๐๐๐
วิชาการ ระดับนานาชาติ ณ โรงเรียนอนุบาล
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวพัชรี จันทะคีรี)

วิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันเดือนปี

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ดีธงทอง

นายประจวบ ดีธงทอง

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เฉพาะเจาะจง นางสมิง วงศ์จันทร์ทา

นางสมิง วงศ์จันทร์ทา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผู้เสนอรายเดียว

เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ดีธงทอง
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เล็กเจริญ

นายประจวบ ดีธงทอง
ห้างหุ้นส่วนจากัด เล็กเจริญ

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผู้เสนอรายเดียว
๓ มีนาคม ๒๕๖๓
มีผู้เสนอรายเดียว

999

เฉพาะเจาะจง อรสุดา ศรีอรรคพรหม

มีผู้เสนอรายเดียว

999

อรสุดา ศรีอรรคพรหม

๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓

ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวยุพากรณ์ หอมทอง)

มีผู้เสนอรายเดียว

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑

จ้างพิมพ์สื่อประวัติศาสตร์และป้ายเลือกตั้ง
สภานักเรียน
จ้างเหมารถนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปทัศนศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างเหมารถนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปทัศนศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูหลังที่ ๒ และ
หลังที่ ๓
จ้างเปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์ All-in-one

๒

๓

๔
๕
๖

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
๔,๓๐๐

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันเดือนปี

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เฉพาะเจาะจง แสงศิลป์ดจิ ิตอลด่านซ้าย

แสงศิลป์ดจิ ิตอลด่านซ้าย

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๒๖,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด

๑๒ มีนาคม . ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๓๓,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรประเสริฐ จากัด

บริษัท เพชรประเสริฐ จากัด

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๔,๖๑๖.๕๐

เฉพาะเจาะจง ชิลล์ ก๊อปปี้

ชิลล์ ก๊อปปี้

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๒๖๘,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง นายสุขสมพร ศรีพรหม

นายสุขสมพร ศรีพรหม

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๖,๙๐๐

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ด่านซ้าย จากัด บริษัท แอดไวซ์ด่านซ้าย จากัด ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

ลงชื่อ..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวพัชรี จันทะคีรี)

วิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง

ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวยุพากรณ์ หอมทอง)

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่
๑
๒

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทาเอกสารการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
จ้างต่อเติมหอประชุม

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
๑๙,๔๔๐

เฉพาะเจาะจง ชิลล์ ก๊อปปี้

ชิลล์ ก๊อปปี้

๑๒๐,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ดีธงทอง

นายประจวบ ดีธงทอง

วิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง

ลงลงชื่อ..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวพัชรี จันทะคีรี)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันเดือนปี
๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
๒๕ พฤษภาคม
๒๕๖๓

ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวยุพากรณ์ หอมทอง)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
จ้างซ่อมรถโรงเรียน
๔,๖๓๐
จ้างซ่อมราวบันไดและป้ายไม้แกะสลัก
๗๐,๖๐๐.
จ้างทาบอร์ดบุคลากรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ๑๔,๐๐๐
จ้างทาป้ายสวัสดีอาเซียนปริ้นสติ๊กเกอร์ฟิว
๑๐,๐๘๐
เจอร์บอร์ด
จ้างทาอาหารว่างประชุมผู้ปกครอง
๑๒,๕๒๕
จ้างทาชุดโต๊ะวางอาหารสแตนเลส
๑๐,๐๐๐
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวพัชรี จันทะคีรี)

วิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันเดือนปี

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

อู่ 2
สีสันการป้าย 2
สุรินทร์การช่าง
แสงศิลป์ดจิ ิตอลด่านซ้าย

อู่ 2
สีสันการป้าย 2
สุรินทร์การช่าง
แสงศิลป์ดจิ ิตอลด่านซ้าย

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายราชพฤกษ์ อาดา
สีสันการป้าย 2

นายราชพฤกษ์ อาดา
สีสันการป้าย 2

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว
มีผู้เสนอรายเดียว

ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวยุพากรณ์ หอมทอง)

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่
๑

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างติดสปอร์ตไล

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
๒๐,๐๐๐

วิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เล็กเจริญ
999

๒
๓

จ้างถ่ายเอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน
จ้างถ่ายเอกสารอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป.
๑-ป.๖

๑,๙๓๙
๓,๗๙๘

ลงชื่อ..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวพัชรี จันทะคีรี)

เฉพาะเจาะจง ชิลล์ ก๊อปปี้
เฉพาะเจาะจง ชิลล์ ก๊อปปี้

ห้างหุ้นส่วนจากัด เล็กเจริญ
999

ชิลล์ ก๊อปปี้
ชิลล์ ก๊อปปี้

วันเดือนปี

๓๐ กรกฎาคม
มีผู้เสนอรายเดียว
๒๕๖๓
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผู้เสนอรายเดียว
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผ้เู สนอรายเดียว

ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวยุพากรณ์ หอมทอง)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่
๑
๒

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างล้างแอร์และเติมน้ายาแอร์ห้องประชุม
โรงเรียน
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
๗,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง นายบุญนา ยอดคร

นายบุญนา ยอดคร

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

๒,๒๐๐

เฉพาะเจาะจง เจ เจ ก๊อปปี้

เจ เจ ก๊อปปี้

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

มีผู้เสนอรายเดียว

ลงชื่อ..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวพัชรี จันทะคีรี)

วิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันเดือนปี

ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวยุพากรณ์ หอมทอง)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

