สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบปีปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนบ้านแสงภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย3
ลำดับที่

การจัดซื้อ

วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง
(บาท)
(บาท)

วิธีการจัดซื้อ

1/2563

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

2/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ
พัฒนาบุคลากร

3,890

3,890

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

3/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่

4,950

4,950

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

4/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ
พัฒนางบประมาณ

4,720

5/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ
พัฒนาวิชาการ

4,595

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
4,595

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาและราคาที่ ราคาที่ตกลงซื้อ
เสนอ
- ร้านเพิ่มพูน
ทรัพย์
- ร้านเพิ่มพูนทรัพย์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
- ราคาที่เสนอ
19,871 บาท
19,871 บาท
- ร้านประสงค์
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
- ราคาที่เสนอ
3,890 บาท
3,890 บาท
- ร้านประสงค์
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
- ราคาที่เสนอ
4,950 บาท
4,950 บาท
- ร้านประสงค์
- ร้านประสงค์
ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
- ราคาที่เสนอ
4,720 บาท
4,720 บาท
- ร้านประสงค์
ร้านประสงค์
ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
- ราคาที่เสนอ
4,595 บาท
4,595 บาท

เหตุผลที
เลขที่และวันทีของ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสังเขป ข้อตกลงในการซือ้
ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที1่ /2563
ลงวันที่ 1พ.ย.62

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที2่ /2563
ลงวันที่ 31ต.ค. 62

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที3่ /2563
ลงวันที่ 31ต.ค. 62

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที4่ /2563
ลงวันที่ 31ต.ค. 62

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที5่ /2563
ลงวันที่ 31ต.ค. 62

ลำดับที่

การจัดซื้อ

วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง
(บาท)
(บาท)

วิธีการจัดซื้อ

6/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ

3,665

3,665

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

7/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ

3,880

3,880

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

8/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ

4,300

4,300

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

9/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ

3,420

3,420

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

10/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ
บริหารงบประมาณ

3,118

3,118

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

11/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4,000

4,000

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ
- ร้านประสงค์
ภัณฑ์
- ราคาที่เสนอ
3,665บาท
- ร้านประสงค์
ภัณฑ์
- ราคาที่เสนอ
3,880บาท
- ร้านประสงค์
ภัณฑ์
- ราคาที่เสนอ
4,300บาท
- ร้านประสงค์
ภัณฑ์
- ราคาที่เสนอ
3,420บาท
- ร้านพรศิริ
- ราคาที่เสนอ
3,118บาท
- ร้านพรศิริ
- ราคาที่เสนอ
4,000บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ

เหตุผลที
คัดเลือก
โดยสังเขป
ราคา
เหมาะสม

เลขที่และวันทีของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
ใบสั่งซื้อ
เลขที6่ /2563
ลงวันที่ 31ต.ค. 62

- ร้านประสงค์ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,880บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที7่ /2563
ลงวันที่ 31ต.ค. 62

- ร้านประสงค์ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
4,300บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที8่ /2563
ลงวันที่ 31ต.ค. 62

- ร้านประสงค์ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,420บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที9่ /2563
ลงวันที่ 11 ธ.ค. 62

- ร้านพรศิริ
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,118บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที1่ 0/2563
ลงวันที่ 14ก.พ. 63

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที1่ 1/2563
ลงวันที่ 14ก.พ. 63

- ร้านประสงค์ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,665บาท

ร้านพรศิริ
- ราคาที่ตกลงซื้อ
4,000บาท

ลำดับที่

การจัดซื้อ

วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง
(บาท)
(บาท)

12/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ
พัฒนาห้องสมุด

3,700

3,700

13/2563

จัดซื้อน้ำมัน

4,000

4,000

14/2563

จัดซื้อวัสดุจัดการเรียน
การสอน

4,700

15/2563

จัดซื้อวัสดุจัดการเรียน
การสอน

3,415

16/2563

จัดซื้อวัสดุจัดการเรียน
การสอน

17/2563

จัดซื้อวัสดุจัดการเรียน
การสอน

วิธีการจัดซื้อ

รายชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที
เลขที่และวันทีของ
ราคาและราคาที่ ราคาที่ตกลงซื้อ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
เสนอ
โดยสังเขป ข้อตกลงในการซื้อ
โดยวิธี
- ร้านพรศิริ
- ร้านพรศิริ
ราคา
ใบสั่งซื้อ
เฉพาะเจาะจง
- ราคาทีต่ กลงซื้อ
เหมาะสม เลขที1่ 2/2563
- ราคาที่เสนอ
3,700บาท
ลงวันที่ 14ก.พ. 63
3,700บาท
โดยวิธี
- ร้านทองดี
เฉพาะเจาะจง บริการ
- ราคาที่เสนอ
4,000บาท
โดยวิธี
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
4,700บาท

- ร้านทองดีบริการ
- ราคาที่ตกลงซื้อ
4,000บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที1่ 3/256
ลงวันที่ 3 ก.พ. 63

- ร้านประสงค์ภัณฑ์
- ราคาที่เสนอ
4,700บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที1่ 4/2563
ลงวันที่ 12 มี.ค.62

3,415

โดยวิธี
- ร้านประสงค์ภัณฑ์ - ร้านประสงค์ภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,415 บาท
3,415 บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที1่ 5/2563
ลงวันที่ 12 มี.ค.63

4,000

4,000

ราคา
เหมาะสม

3,500

3,500

โดยวิธี
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
4,000 บาท
โดยวิธี
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
3,500 บาท

ใบสั่งซื้อ
เลขที1่ 6/2563
ลงวันที่ 12 มี.ค.63
ใบสั่งซื้อ
เลขที1่ 7/2563
ลงวันที่ 5 พ.ค..63

- ร้านประสงค์ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
4,000 บาท
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,500 บาท

ราคา
เหมาะสม

ลำดับที่

การจัดซื้อ

18/2563

จัดซื้อวัสดุจัดการเรียน
การสอน

4,075

4,075

จัดซื้อวัสดุจัดการเรียน
การสอน

3,900

3,900

3,200

3,200

19/2563
20/2563

จัดซื้อวัสดุจัดการเรียน
การสอน

21/2562

จัดซื้อวัสดุจัดการเรียน
การสอน

วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง
(บาท)
(บาท)

4,445

วิธีการจัดซื้อ

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ
โดยวิธี
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
4,075 บาท
โดยวิธี
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
3,900 บาท
โดยวิธี
- ร้านพรศิร2ิ
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
3,200บาท
โดยวิธี ร้านพรศิร2ิ
เฉพาะเจาะจง
- ราคาที่เสนอ
4,445บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และ
ราคาที่ตกลงซื้อ
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
4,075 บาท
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,900 บาท
- ร้านพรศิริ2
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,200บาท
- ร้านพรศิริ2
- ราคาที่ตกลงซื้อ
4,445บาท

เหตุผลที
เลขที่และวันทีของ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสังเขป ข้อตกลงในการซื้อ
ราคา
ใบสั่งซื้อ
เหมาะสม เลขที1่ 8/2563
ลงวันที่ 5 พ.ค.63
ราคา
ใบสั่งซื้อ
เหมาะสม เลขที1่ 9/2563
ลงวันที่ 5 พ.ค.63
ราคา
ใบสั่งซื้อ
เหมาะสม เลขที2่ 0/2563
ลงวันที่ 4 มิ.ย.63
ราคา
ใบสั่งซื้อ
เหมาะสม เลขที2่ 1/2563
ลงวันที่ 4 มิ.ย.63

22/2563

จัดซื้อวัสดุจัดการเรียน
การสอน

3,864

3,864

โดยวิธี ร้านพรศิร2ิ
เฉพาะเจาะจง
- ราคาที่เสนอ
3,864บาท

- ร้านพรศิริ2
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,864บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที2่ 2/2563
ลงวันที่ 4 มิ.ย.63

23/2563

จัดซื้อวัสดุจัดการเรียน
การสอน

4,320

4,320

โดยวิธี
- ร้านพรศิร2ิ
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
4,320 บาท

- ร้านพรศิริ2
- ราคาที่ตกลงซื้อ
4,320 บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที2่ 3/2563
ลงวันที่ 4 มิ.ย.63

ลำดับที่

24/2563

25/2563

การจัดซื้อ
จัดซื้อวัสดุการจัดการ
เรียนการสอน

วงเงินที่จะซือ้
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

3,890

3,890

จัดซื้อหนังสือเรียนตาม
นโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา
2563

30,832

30,832

26/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ

4,550

4,550

27/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ

4,044

4,044

28/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ

3,750

3,750

วิธีการจัดซื้อ

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที
เสนอ

โดยวิธี
- ร้านพรศิร2ิ
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
3,890 บาท
โดยวิธี

- ร้านจัสมิน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที
ราคาที่ตกลงซื้อ
คัดเลือก
โดยสังเขป
- ร้านพรศิร2ิ
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,890 บาท
- ร้านจัสมิน

ราคา
เหมาะสม
ราคา

เลขที่และวันทีของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
ใบสั่งซื้อ
เลขที2่ 4/2563
ลงวันที่ 4 มิ.ย.63
ใบสั่งซื้อ

เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
30,832บาท
โดยวิธี
- ร้านพรศิริ
เฉพาะเจาะจง
- ราคาที่เสนอ
4,550บาท
โดยวิธี
- ร้านพรศิริ
เฉพาะเจาะจง
- ราคาที่เสนอ
4,044 บาท

- ราคาที่ตกลงซื้อ
30,832บาท
- ร้านพรศิริ
- ราคาที่ตกลงซื้อ
4,550บาท

เหมาะสม

- ร้านพรศิริ
- ราคาที่ตกลงซื้อ
4,044 บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที2่ 7/2563
ลงวันที่ 2 ก.ค.63

โดยวิธี
- ร้านพรศิริ
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
3,750 บาท

- ร้านพรศิริ
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,750 บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที2่ 8/2563
ลงวันที่ 2 ก.ค.63

ราคา
เหมาะสม

เลขที2่ 5/2563
ลงวันที่ 8 มิ.ย. 63
ใบสั่งซื้อ
เลขที2่ 6/2563
ลงวันที่ 2 ก.ค.63

ลำดับที่

การจัดซื้อ

วงเงินที่จะซือ้
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

4,885

4,885

29/2563

จัดซื้อวัสดุการจัดการ
เรียนการสอน

30/2563

จัดซื้อน้ำมันรถโรงเรียน

31/2563

จัดซื้อไวนิล ร.10

1,200

1,200

32/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล

2,500

2,500

33/2563

จัดซื้อไวนิลวันแม่

2,000

2,000

วิธีการจัดซื้อ

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และ
ราคาที่ตกลงซื้อ

เหตุผลที
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันทีของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

โดยวิธี
- ร้านพรศิร2ิ
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
4,885 บาท

- ร้านพรศิริ2
- ราคาที่ตกลงซื้อ
4,885 บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที2่ 9/2563
ลงวันที่ 2 ก.ค.63

โดยวิธี
- ร้านจัสมิน
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
บาท
โดยวิธี
- ร้านทีแอนด์ที
เฉพาะเจาะจง ดีไซน์
- ราคาทีเ่ สนอ
1,200บาท
โดยวิธี
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง
- ราคาที่เสนอ
2,500 บาท

- ร้านจัสมิน
- ราคาที่ตกลงซื้อ
บาท
- ร้านทีแอนด์ทีดีไซน์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
1,200บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที3่ 0/2563
ลงวันที่ 1 ก.ค. 63
ใบสั่งซื้อ
เลขที3่ 1/2563
ลงวันที่ 23 ก.ค.63

- ร้านประสงค์ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
2,500 บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที3่ 2/2563
ลงวันที่ 23 ก.ค.63

โดยวิธี
- ร้านทีแอนด์ทีดีไซน์ - ร้านทีแอนด์ทีดีไซน์
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
- ราคาที่ตกลงซื้อ
2,000 บาท
2,000บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที3่ 3/2563
ลงวันที่ 7 ส.ค.63

ราคา
เหมาะสม

ลำดับที่

การจัดซื้อ

วงเงินที่จะซือ้
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

34/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ

3,642

3,642

35/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ

3,900

3,900

36/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ

3,550

3,550

37/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ

4,700

4,700

38/2563

จัดซื้อวัสดุกีฬา

6,000

6,000

วิธีการจัดซื้อ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และ
ราคาที่ตกลงซื้อ

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที
เสนอ
โดยวิธี
- ร้านประสงค์ภัณฑ์ - ร้านประสงค์ภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,642บาท
3,642บาท

เหตุผลที เลขที่และวันทีของ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสังเขป ข้อตกลงในการซื้อ
ราคา
ใบสั่งซื้อ
เหมาะสม เลขที3่ 4/2563
ลงวันที่ 5 ส.ค.63

โดยวิธี
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
3,900 บาท
โดยวิธี
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง
- ราคาที่เสนอ
3,550บาท
โดยวิธี
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง
- ราคาที่เสนอ
4,700 บาท

- ร้านประสงค์ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,900 บาท
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,550บาท

ราคา
เหมาะสม

- ร้านประสงค์ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
4,700 บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซือ้
เลขที3่ 7/2563
ลงวันที่ 5 ส.ค.63

โดยวิธี
- ร้านอินฟินีตี้2325 - ร้านอินฟินีตี้2325
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
- ราคาที่ตกลงซื้อ
6,000 บาท
6,000 บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที3่ 8/2563
ลงวันที่

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที3่ 5/2563
ลงวันที่ 5 ส.ค.63
ใบสั่งซื้อ
เลขที3่ 6/2563
ลงวันที่ 5 ส.ค.63

ลำดับที่

การจัดซื้อ

วงเงินที่จะซือ้
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

39/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ
งานสารบรรณ

4,870

4,870

40/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่

3,280

3,280

41/2563

จัดซื้อวัสดุโครงการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย

3,910

3,910

วิธีการจัดซื้อ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และ
ราคาที่ตกลงซื้อ

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที
เสนอ
โดยวิธี
- ร้านประสงค์ภัณฑ์ - ร้านประสงค์ภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
- ราคาที่ตกลงซื้อ
4,870บาท
4,870บาท

เหตุผลที เลขที่และวันทีของ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสังเขป ข้อตกลงในการซื้อ
ราคา
ใบสั่งซื้อ
เหมาะสม เลขที3่ 9/2563
ลงวันที่ 1 ก.ย.63

โดยวิธี
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง - ราคาที่เสนอ
3,280 บาท
โดยวิธี
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง
- ราคาที่เสนอ
3,910บาท

ราคา
เหมาะสม

- ร้านประสงค์ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,280 บาท
- ร้านประสงค์ภัณฑ์
- ราคาที่ตกลงซื้อ
3,910บาท

ราคา
เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที4่ 0/2563
ลงวันที่ 1 ก.ย.63
ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 41/2563
ลงวันที่ 1 ก.ย.63

