
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน

โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สังกัด สพม.33

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง

วิธีการซ้ือ

หรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

-             -               

ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

เดือน ตุลาคม 2562

รวม



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน

โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สังกัด สพม.33

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง

วิธีการซ้ือ

หรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือไม้กวาด 1,520          1,520           เฉพาะเจาะจง สกล  พานอนันต์ สกล  พานอนันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 1/2563 ลว. 4 พ.ย.62

2 ซ้ือล้อเคร่ืองตัดหญ้า 1,700          1,700           เฉพาะเจาะจง ร้านทันสมัยการเกษตร ร้านทันสมัยการเกษตร เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 2/2563 ลว. 4 พ.ย.62

3 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 3/2563 ลว. 4 พ.ย.62

4 ซ้ือน่้าด่ืมนักเรียน 500            500              เฉพาะเจาะจง ประปาหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 4/2563 ลว. 5 พ.ย.62

5 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 5/2563 ลว. 11 พ.ย.62

6 ซ้ือน่้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 ตัดหญ้า 500            500              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 6/2563 ลว. 11 พ.ย.62

7 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 7/2563 ลว. 18 พ.ย.62

8 ซ้ือวัสดุกีฬาสี 4,000          4,000           เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาทิพย์ ร้านรัตนาทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 8/2563 ลว. 18 พ.ย.62

9 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 9/2563 ลว. 25 พ.ย.62

10 จ้างเหมาซ่อมรถโรงเรียน 43,000        43,000          เฉพาะเจาะจง ชุมพลการช่างอะไหล่ยนต์ ชุมพลการช่างอะไหล่ยนต์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้าง 1/2563 ลว.7 พ.ย.2562

11 จ้างเหมาท่าอาหารนักเรียนพักนอน 111,240       111,240        เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษสุดา สาครขวาง นางสาวเกษสุดา สาครขวาง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาจ้าง 5/2563 ลว. 11 พ.ย.2562

12 จ้างดูดส้วม 2,000          2,000           เฉพาะเจาะจง เอกชน เอกชน เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้าง 2/2563 ลว.13 พ.ย.2562

13 จ้างเทคอนกรีต 35,700        35,700          เฉพาะเจาะจง เกษมสุขพาณิชย์ เกษมสุขพาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้าง 3/2563 ลว.13 พ.ย.2562

206,160       206,160        

เดือน พฤศจิกายน 2562

รวม



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน

โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สังกัด สพม.33

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง

วิธีการซ้ือ

หรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 10/2563 ลว. 2 ธ.ค.62

11 ซ้ือวัสดุฝึกซ้อมเคร่ืองบิน 4,800          4,800           เฉพาะเจาะจง Big Hobby Big Hobby เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 11/2563 ลว. 2 ธ.ค.62

12 ซ้ือวัสดุฝึก สอน สอบ 50,000        50,000          เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาทิพย์ ร้านรัตนาทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 12/2563 ลว. 6 ธ.ค.62

13 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 13/2563 ลว. 23 ธ.ค.62

 จ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง

ส่านักงาน 11,860        11,860          
เฉพาะเจาะจง

นายกมล วิมลไม นายกมล วิมลไม เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้าง 4/2563 ลว.4 ธ.ค.62

จ้างซ่อมเคร่ืองเสียง 2,650          2,650           เฉพาะเจาะจง ร้านเคร่ืองเสียงสตึก ร้านเคร่ืองเสียงสตึก เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้าง 5/2563 ลว.11 ธ.ค.62

72,310      72,310       

เดือน ธันวาคม 2562

รวม



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน

โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สังกัด สพม.33

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง

วิธีการซ้ือ

หรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 14/2563 ลว. 6 ม.ค.63

2 ซ้ือน่้าด่ืม 500            500              เฉพาะเจาะจง ประปาหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 15/2563 ลว. 6 ม.ค.63

3 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัดสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 16/2563 ลว. 20 ม.ค.63

4 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัดสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 17/2563 ลว. 27 ม.ค.63

5 ซ้ือท่ีนอนปิคนิค 14,000        14,000          เฉพาะเจาะจง ประปาหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 18/2563 ลว. 27 ม.ค.63

6  จ้างเหมาท่าอาหารให้นักเรียนไป

สอบโอเน็ต ม.3 3,000          3,000           
เฉพาะเจาะจง

นางสาวเกษสุดา  สาครขวาง นางสาวเกษสุดา  สาครขวาง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้าง 6/2563 ลว.30 ม.ค.63

22,000        22,000          

เดือนมกราคม 2563

รวม



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน

โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สังกัด สพม.33

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง

วิธีการซ้ือ

หรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 19/2563 ลว. 3 ก.พ.63

2 อุปกรณ์ต่อป้ัมน่้า 1,920          1,920           เฉพาะเจาะจง ร้านทันสมัย พาณิชย์ จ่ากัด ร้านทันสมัย พาณิชย์ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 20/2563 ลว. 5 ก.พ.63

3 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 21/2563 ลว. 18 ก.พ.63

4 ซ้ือชุดกีฬาให้นักเรียนฟุตบอล 9,310          9,310           เฉพาะเจาะจง พยัคฆ์กีฬาภัณฑ์ พยัคฆ์กีฬาภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 22/2563 ลว. 30 ม.ค.63

5 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 23/2563 ลว. 24 ก.พ.63

6 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 24/2563 ลว. 28 ก.พ.63

7 จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร 216 ล 267,000       267,000        เฉพาะเจาะจง หจก.สหวิศว์ โยธา ๕๒๙ หจก.สหวิศว์ โยธา ๕๒๙ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาจ้าง 3/2563 ลว 11 ก.พ.63

8 จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าภายในอาคาร

รวมน่้าใจโรงเรียนของหนู

300,000       300,000        เฉพาะเจาะจง D.J.ก่อสร้าง D.J.ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาจ้าง 4/2563 ลว 24 ก.พ.63

9  จ้างเหมาท่าอาหารเข้าค่ายลูกเสือ 14,940        14,940          เฉพาะเจาะจง นางพิน  บริสุทธ์ิ นางพิน  บริสุทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้าง 7/2563 ลว.13 ก.พ.63

10  จ้างเหมาท่าอาหารให้นักเรียนไป

สอบโอเน็ต ม.6

2,000          2,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษสุดา สาครขวาง นางสาวเกษสุดา สาครขวาง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้าง 8/2563 ลว.30 27 ก.พ.63

11 จ้างเหมาท่าอาหารโครงการเปิด

บ้านล่าพลับพลาวิทยาคาร

7,000          7,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษสุดา สาครขวาง นางสาวเกษสุดา สาครขวาง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้าง 9/2563 ลว.30 27 ก.พ.63

608,170       608,170        

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

รวม



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน

โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สังกัด สพม.33

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง

วิธีการซ้ือ

หรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุฝึกสอนวิชาช่าง 66,250        66,250          เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาทิพย์ ร้านรัตนาทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 25/2563 ลว. 5 มี.ค.63

2 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 26/2563 ลว. 9 มี.ค.63

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่าซุ้มปัฉจฉิมนิเทศ 2,000          2,000           เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณา ร้านสุวรรณา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 27/2563 ลว. 9 มี.ค.63

4 จ้างเหมาท่าเอกสาร ปพ. 20,000      20,000          เฉพาะเจาะจง ร้านสิทธิชัย ร้านสิทธิชัย เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้าง 10/2563 ลว.10 มี.ค.63

89,750      89,750       

เดือนมีนาคม 2563

รวม



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน

โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สังกัด สพม.33

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง

วิธีการซ้ือ

หรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 วัสดุฝึกสอนวิชาช่าง 66,250        66,250          เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาทิพย์ ร้านรัตนาทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 25/2563 ลว. 5 มี.ค.63

13 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 26/2563 ลว. 9 มี.ค.63

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่าซุ้มปัฉจฉิมนิเทศ 2,000          2,000           เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณา ร้านสุวรรณา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 27/2563 ลว. 9 มี.ค.63

69,750      69,750       

เดือนเมษายน 2563

รวม



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน

โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สังกัด สพม.33

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง

วิธีการซ้ือ

หรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาท่าอาหารอบรม G Suit 2,000          2,000           เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา  มีมาก นางวิจิตรา  มีมาก เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้าง 11/2563 ลว.19 พ.ค.63

2,000          2,000           

เดือน พฤษภาคม 2563

รวม



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน

โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สังกัด สพม.33

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง

วิธีการซ้ือ

หรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือสีและอุปกรณ์ทาสีห้องเรียน 12,379        12,379          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 

จ่ากัด (สาขาสุรินทร์)

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 

จ่ากัด (สาขาสุรินทร์)

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 35/2563 ลว. 16 มิ.ย.63

2 ซ้ืออุปกรณ์จัดห้องเรียน 2,621          2,621           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ก้องวิทยา ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ก้องวิทยา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 36/2563 ลว. 16 มิ.ย.63

3 ซ้ืออาหารว่างปฐมนิเทศ 1,000          1,000           เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณา ร้านสุวรรณา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 40/2563 ลว. 26 มิ.ย.63

4

จ้างเหมาท่าอาหารว่าง ประชุม

ผู้ปกครอง

          1,500 1,500           เฉพาะเจาะจง นางพิน  บริสุทธ์ิ นางพิน  บริสุทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้าง 12/2563 ลว.26 มิ.ย.63

5 จ้างเหมาท่าเอกสารเรียน DLTV 24,700        24,700          เฉพาะเจาะจง ร้านสิทธิชัย ซีร็อกซ์ ร้านสิทธิชัย ซีร็อกซ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้าง 13/2563 ลว.29 มิ.ย.63

24,700        24,700          

เดือน มิถุนายน 2563

รวม



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน

โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สังกัด สพม.33

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง

วิธีการซ้ือ

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือไม้กวาดดอกหญ้า 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สกล  พานอนันต์ สกล  พานอนันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 31/2563 ลว. 1 ก.ค.63

2 ซ้ือเคร่ืองนอนห้องอนามัย 3,500          3,500           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ชุมพล ร้านทรัพย์ชุมพล เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 33/2563 ลว. 1 ก.ค.63

3 ซ้ือชุดโต๊ะประชุม 26,000        26,000          เฉพาะเจาะจง ล่านอง เฟอร์นิเจอร์ ล่านอง เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 34/2563 ลว. 1 ก.ค.63

4 ซ้ืออุปกรณ์ในการฆ่าเช้ือโควิด 19 3,500          3,500           เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาทิพย์ ร้านรัตนาทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 37/2563 ลว. 8 ก.ค.63

5 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 38/2563 ลว. 14 ก.ค.63

6 ซ้ือหมึกเติมเคร่ืองปร้ินห้องสมุด 500            500              เฉพาะเจาะจง พีระศักด์ิ ประนมศรี พีระศักด์ิ ประนมศรี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 39/2563 ลว. 15 ก.ค.63

7 ซ้ือเคร่ืองกรองน่้า+แท้งค์น่้า 27,700        27,700          เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพี วอเตอร์เซอร์วิส จ่ากัด บริษัท พีพี วอเตอร์เซอร์วิส จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 41/2563 ลว. 17 ก.ค.63

8 ซ้ือวัสดุฝึก สอน สอบ 70,000        70,000          เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาทิพย์ ร้านรัตนาทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 42/2563 ลว. 20 ก.ค.63

9 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร

อเนกประสงค์

499,000    499,000     เฉพาะเจาะจง โคกเพชร ก่อสร้าง โคกเพชร ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาจ้าง 7/2563 ลว 17 ก.ค.63

633,200    633,200     รวม

เดือน กรกฏาคม 2563



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน

โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สังกัด สพม.33

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง

วิธีการซ้ือ

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500       1,500         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 43/2563 ลว. 3 ส.ค.63

2 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500       1,500         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 44/2563 ลว. 10 ส.ค.63

3 ซ้ือวัสดุกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 3,000       3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านแสงจันทร์พาณิชย์ ร้านแสงจันทร์พาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 45/2563 ลว. 10 ส.ค.63

4 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500       1,500         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 46/2563 ลว. 17 ส.ค.63

5 ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 3,500       3,500         เฉพาะเจาะจง หจก.ทันสมัย การเกษตร หจก.ทันสมัย การเกษตร เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 47/2563 ลว.17 ส.ค.63

6 ซ้ือเหล็กเหล่ียม 2 น้ิว 4,000          4,000           เฉพาะเจาะจง ร้านโชคบุญมาหลังคาเหล็ก ร้านโชคบุญมาหลังคาเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 48/2563 ลว.18 ส.ค.63

7

ซ้ือเคร่ืองเสียง (ล่าโพง ไมโครโฟน) 4,545          4,545           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไพศาล

อิเลคทริค1999
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไพศาล

อิเลคทริค1999

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 49/2563 ลว.20 ส.ค.63

8 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัดสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 50/2563 ลว.24 ส.ค.63

9 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัดสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 51/2563 ลว.31 ส.ค.63

22,545      22,545       

เดือน สิงหาคม 2563

รวม



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน

โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สังกัด สพม.33

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง

วิธีการซ้ือ

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือเหล็กท่าร้ัวสนามฟุตบอล 14,000        14,000          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคบุญมาหลังคาเหล็ก ร้านโชคบุญมาหลังคาเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 52/2563 ลว.1 ก.ย.63

2 ซ้ือหินคลุก 2,000          2,000           เฉพาะเจาะจง หจก.สมชายรุ่งเรืองทรัพย์ หจก.สมชายรุ่งเรืองทรัพย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 53/2563 ลว. 1 ก.ย.63

3 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัดสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 54/2563 ลว. 8 ก.ย.63

4 ซ้ือตู้ท่าน่้าเย็น 17,000        17,000          เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพี วอเตอร์เซอร์วิส จ่ากัด บริษัท พีพี วอเตอร์เซอร์วิส จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 55/2563 ลว. 11 ก.ย.63

5 ซ้ือน่้ามันดีเซลรถรับส่งนักเรียน 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัดสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 56/2563 ลว. 15 ก.ย.63

36,000      

เดือน กันยายน 2563


