สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ที่
1.

งานจัด ซื้อ/จัด จ้าง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
33,283.00

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัด เลื อก

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือก
โดยสังเขป

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
เฉพาะเจาะจง ร้านเอกธนสิน

33,283.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
ร้านเอกธนสิน

33,283.00

ราคาต่าสุด

1/2563 (4 ต.ค. 62)

1,590.00

ราคาต่าสุด

2/2563 (4 ต.ค. 62)

9,481.00

ราคาต่าสุด

3/2563 (4 ต.ค. 62)

1,190.00

ราคาต่าสุด

43/2563 (8 ต.ค. 62)

8,000.00

ราคาต่าสุด

9/2563 (9 ต.ค. 62)

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

19,988.95
3,000.00
15,000.00
12,720.00
2,740.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

10/2563 (9 ต.ค. 62)
11/2563 (9 ต.ค. 62)
6/2563 (9 ต.ค. 62)
4/2563 (31 ต.ค. 62)
5/2563 (31 ต.ค. 62)

3,600.00

บริษ ัทโตโยต้า มุกดาหาร
นายสุริยา บุญมาศ
ร้านเอกธนสิน
บริษ ัท ดิจิต อลเทค
สหกรณ์นิค มดอนตาล
จากัด
เทศบาลต าบลผาสุก

19,988.95
3,000.00
15,000.00
12,720.00
2,740.00

3,600.00

บริษ ัทโตโยต้า มุกดาหาร
นายสุริยา บุญมาศ
ร้านเอกธนสิน
บริษ ัท ดิจิต อลเทค
สหกรณ์นิค มดอนตาล
จากัด
เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลผาสุก

3,600.00

ราคาต่าสุด

11/2563 (31 ต.ค. 62)

3,850.00

เฉพาะเจาะจง ร้านดอนตาลวิศ วกรรม

3,850.00

ร้านดอนตาลวิศ วกรรม

3,850.00

ราคาต่าสุด

12/2563 (31 ต.ค. 62)

2.

ซื้อวัสดุสานักงาน การจัด การเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ซื้อวัสดุสานักงาน โครงการกิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

3.

ซื้อวัสดุสานักงาน งานพัสดุ

9,481.00

4.

ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ

1,190.00

5.

จ้างตัด ต้นไทรและตัด แต่งกิ่งต้นไทร โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
6. จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ส่วนกลาง
7. จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง งานพัสดุ
8. จ้างซ่อมฝ้ายิปซั่ม ห้องดนตรี-นาฏศิลป์
9. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ งานพัสดุ
10. ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง
11. จ้างกาจัด ขยะมูลฝอย โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
12. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องผู้อานวยการ

1,590.00

8,000.00
19,988.95
3,000.00
15,000.00
12,720.00
2,740.00

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

แบบ สขร.1

1,590.00
9,481.00
1,190.00
8,000.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
โรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ที่

งานจัด ซื้อ/จัด จ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัด เลือก

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือก
โดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(ราคากลาง)
1,120.00
3,310.00
2,650.00

1.
2.
3.

ซื้อวัสดุ กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ปี 2562
ซื้อธงสี กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ปี 2562
จ้างทาป้ายไวนิลกีฬาสีภายในโรงเรียน ปี 2562

4.
5.

จ้างพิมพ์ ปพ.6 งานวัด ผลและประเมินผล
จ้างเช่าเครื่องเสียงพิธีเปิด กีฬาสีภายในโรงเรียน ปี
2562
ซื้อวัสดุ กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ปี 2562
ซื้อวัสดุสานักงาน สานักงานวิชาการ

15,000.00
4,000.00

ซื้อวัสดุสานักงาน โครงการจัด การเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ซื้อวัสดุ งานพัฒนาสานักงานกิจการนักเรียน
ซื้อวัสดุสานักงาน โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อรับ
รางวัลนักเรียนพระราชทาน
ซื้อวัสดุสานักงาน จัด การเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศ ิลปะ
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี กิจกรรมกีฬาสี
ภายในโรงเรียน ปี 2562 งานพัสดุ
ซื้อวัสดุ กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสื อ

2,670.00

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14. ซื้อแก๊สหุงต้ม โครงการส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ และทักษะการมีงานทา(การงานอาชีพ)
ที่

งานจัด ซื้อ/จัด จ้าง

15. ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
และสาธารณูปโภค
16. ซื้อวัสดุสานักงาน โครงการพัฒนางานธุรการ
17. จ้างแต่งตัวนักเรียนขบวนพาเหรด กิจกรรมกีฬาสี
ภายในโรงเรียน ปี 2562
18. ซื้อหมึกและกระดาษไข งานพัสดุ

10,820.00
8,980.00

1,010.00
1,870.00
14,370.00
2,500.00

1,080.00
430.00

เฉพาะเจาะจง บ.เครื่องกีฬา
เฉพาะเจาะจง บ.ธงประชาธิปไตย
เฉพาะเจาะจง ร้านอินโดบ้านนา แอนด์
สตูด ิโอ จากัด
เฉพาะเจาะจง ร้านเอกรัต น์การพิมพ์
เฉพาะเจาะจง นางดวงนภา ค้าขาว
เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยรุ่งเรือง
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยรุ่งเรือง
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ร้านบี แอนด์ บี สตูด ิโอ

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ร้านนันทิชาคาร์แ คร์

1,120.00
3,310.00
2,650.00
15,000.00
4,000.00
10,820.00
8,980.00
2,670.00
1,010.00
1,870.00
14,370.00
2,500.00

1,080.00
430.00

บ.เครื่องกีฬา
บ.ธงประชาธิปไตย
ร้านอินโดบ้านนา แอนด์
สตูด ิโอ จากัด
ร้านเอกรัต น์การพิมพ์
นางดวงนภา ค้าขาว
ร้านแสงไทยรุ่งเรือง
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ร้านแสงไทยรุ่งเรือง
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ร้านบี แอนด์ บี สตูด ิโอ

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ร้านนันทิชาคาร์แ คร์

1,120.00
3,310.00
2,650.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

6/2563 (4 พ.ย. 62)
7/2563 (5 พ.ย. 62)
45/2563 (7 พ.ย. 62)

15,000.00
4,000.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

14/2563 (7 พ.ย. 62)
15/2563 (8 พ.ย. 62)

10,820.00
8,980.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

8/2563 (8 พ.ย. 62)
9/2563 (11 พ.ย. 62)

2,670.00

ราคาต่าสุด

10/2563 (11 พ.ย. 62)

1,010.00
1,870.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

12/2563 (11 พ.ย. 62)
13/2563 (12 พ.ย. 62)

14,370.00

ราคาต่าสุด

14/2563 (12 พ.ย. 62)

2,500.00

ราคาต่าสุด

15/2563 (12 พ.ย. 62)

1,080.00

ราคาต่าสุด

16/2563 (12 พ.ย. 62)

430.00

ราคาต่าสุด

17/2563 (13 พ.ย. 62)
แบบ สขร.1

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
350.00
16,183.00
6,500.00
55,640.00

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัด เลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือก
โดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

350.00

ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

350.00

ราคาต่าสุด

18/2563 (13 พ.ย. 62)

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง นางมยุรา บุทธิจักร

16,183.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
นางมยุรา บุทธิจักร

16,183.00

ราคาต่าสุด

19/2563 (15 พ.ย. 62)

6,500.00

ราคาต่าสุด

47/2563 (15 พ.ย. 62)

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด นคร
ออฟฟิส ออโตเมชั่น

55,640.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด นคร
ออฟฟิส ออโตเมชั่น

55,640.00

ราคาต่าสุด

20/2563 (15 พ.ย. 62)

6,500.00

19. ซื้อวัสดุสานักงาน งานระบบดูแ ลช่วยเหลือนักเรียน

5,755.00

21. ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
22. ซื้อบันได โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
และสาธารณูปโภค
23. จ้างเหมารถกิจกรรมทัศ นศึกษา ม. 3 โครงการทัศ น
ศึกษานอกสถานที่
24. จ้างเหมารถนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ ที่ภูผาเทิบ โครงกาค่ายวิทยาศาสตร์
25. จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ งานวิชาการ

7,257.00
800.00

เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ พรรุ่งเรือง

800.00

65,000.00

เฉพาะเจาะจง อนันตเวิลดิ์ทัวร์ เอน
เตอร์ไฟร์
เฉพาะเจาะจง นายทองแดง พลสีลา

65,000.00

3,690.00

26. ซื้ออุปกรณ์ค อมพิวเตอร์ โครงการบริหารงานบุค คล

1,190.00

1,190.00

27. จ้างติด ตั้งลาโพงและเดินสายสัญญาณเสียง โครงการ
พัฒนางานโสตทัศ นศึกษา
28. จ้างเหมาดูด บ่อเกรอะหรือสิ่งปฏิกูล โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
29. ซื้ออุปกรณ์ค อมพิวเตอร์ โครงการงานการเงิน

2,000.00

เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
เฉพาะเจาะจง นายสุริยา บุญมาศ

14,000.00
1,190.00

5,000.00
3,690.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

5,755.00

5,755.00

ราคาต่าสุด

22/2563 (19 พ.ย. 62)

7,257.00

ราคาต่าสุด

23/2563 (20 พ.ย. 62)

นายรุ่งโรจน์ พรรุ่งเรือง

800.00

ราคาต่าสุด

24/2563 (20 พ.ย. 62)

อนันตเวิลดิ์ทัวร์ เอน
เตอร์ไฟร์
นายทองแดง พลสีลา

65,000.00

ราคาต่าสุด

49/2563 (14 ธ.ค. 63)

5,000.00

ราคาต่าสุด

52/2563 (19 พ.ย. 62)

3,690.00

ราคาต่าสุด

48/2563 (24 พ.ย. 62)

1,190.00

ราคาต่าสุด

25/2563 (26 พ.ย. 62)

2,000.00

ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
นายสุริยา บุญมาศ

2,000.00

ราคาต่าสุด

49/2563 (25 พ.ย. 62)

เฉพาะเจาะจง ไข่มุกบริการดูด ส้วม

14,000.00

ไข่มุกบริการดูด ส้วม

14,000.00

ราคาต่าสุด

51/2563 (25 พ.ย. 62)

เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ

1,190.00

ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ

1,190.00

ราคาต่าสุด

26/2563 (28 พ.ย. 62)

7,257.00

5,000.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

แบบ สขร.1
ที่

งานจัด ซื้อ/จัด จ้าง

30. ซื้อคอมพิวเตอร์แ ละเครื่องพิมพ์ โครงการบริหารงาน
บุค คล
31. ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง
32. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และทักษะการมีงานทา
(การงานอาชีพ)
33. จ้างทาเอกสารทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณและ
เงินอุด หนุนรายหัว โครงการงานการเงิน

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
23,890.00
6,710.00
2,461.00
243.00

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

เฉพาะเจาะจง

ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิค มดอนตาล
จากัด
เฉพาะเจาะจง ร้านแสงจันทร์พาณิชย์
เฉพาะเจาะจง ร้านน้าหวานก๊อปปี้

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัด เลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือก
โดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

23,890.00

ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
สหกรณ์นิค มดอนตาล
จากัด
ร้านแสงจันทร์พาณิชย์

23,890.00

ราคาต่าสุด

27/2563 (29 พ.ย. 62)

6,710.00

ราคาต่าสุด

28/2563 (29 พ.ย. 62)

2,461.00

ราคาต่าสุด

29/2563 (29 พ.ย. 62)

243.00

ราคาต่าสุด

52/2563 (29 พ.ย. 62)

6,710.00
2,461.00
243.00

ร้านน้าหวานก๊อปปี้

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ที่

งานจัด ซื้อ/จัด จ้าง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
7,035.00

1.

ซื้อวัสดุสานักงาน งานทะเบียน

2.

จ้างเหมารถนานักศึกษาวิชาหารทาพิธีสัต ย์ปฏิบัต ิต น
และสวนสนาม
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP

7,500.00

จ้างทาป้ายไวนิลกิจกรรมแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค ปี 2562 (ภาษาต่างประเทศ)
5. จ้างทาป้ายสติ๊กเกอร์แ ละป้ายฟิวเจอร์บอร์ด กิจกรรม
แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปี 2562
(ดนตรี-นาฏศิลป์)
6. ซื้อลาโพงฮอร์น งานโสตทัศ นศึกษา
7. ซื้ออุปกรณ์ กิจกรรมแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค ปี 2562 (เล่านิทานคุณธรรม)
8. ซื้ออุปกรณ์ กิจกรรมแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค ปี 2562 (วงโปงลาง)
9. ซื้ออุปกรณ์ กิจกรรมแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค ปี 2562 (น้าพริกผักสด)
10. ซื้ออุปกรณ์ค อมพิวเตอร์ โครงการพัฒนางานธุรการ

7,720.00

3.
4.

11. ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ กิจกรรมแข่งศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาค ปี 2562 (น้าพริกผักสด)

1,800.00

5,904.00
10,100.00
800.00

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัด เลือก

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง นายทองแดง พลสีลา

7,035.00

เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
เฉพาะเจาะจง ร้านอินโดบ้านนา แอนด์
สตูด ิโอ จากัด
เฉพาะเจาะจง ร้านอินโดบ้านนา แอนด์
สตูด ิโอ จากัด

1,800.00

47,325.00

เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัยอิเล็ค โทรนิกส์
เฉพาะเจาะจง ร้านอินโดบ้านนา แอนด์
สตูด ิโอ จากัด
เฉพาะเจาะจง ร้านปุ๋ยค่ะ

10,367.00

เฉพาะเจาะจง นายบรรจบ ขยัน

2,880.00
3,980.00

เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
เฉพาะเจาะจง ร้านโชคสาราญ

7,500.00

7,720.00
5,904.00
10,100.00
800.00

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือก
โดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
นายทองแดง พลสีลา

7,035.00

ราคาต่าสุด

30/2563 (2 ธ.ค. 62)

7,500.00

ราคาต่าสุด

53/2563 (2 ธ.ค. 62)

ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
ร้านอินโดบ้านนา แอนด์
สตูด ิโอ จากัด
ร้านอินโดบ้านนา แอนด์
สตูด ิโอ จากัด

1,800.00

ราคาต่าสุด

54/2563 (2 ธ.ค. 62)

7,720.00

ราคาต่าสุด

55/2563 (3 ธ.ค. 62)

5,904.00

ราคาต่าสุด

56/2563 (3 ธ.ค. 62)

10,100.00
800.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

31/2563 (4 ธ.ค. 62)
32/2563 (4 ธ.ค. 62)

47,325.00

ร้านธงชัยอิเล็ค โทรนิกส์
ร้านอินโดบ้านนา แอนด์
สตูด ิโอ จากัด
ร้านปุ๋ยค่ะ

47,325.00

ราคาต่าสุด

33/2563 (6 ธ.ค. 62)

10,367.00

นายบรรจบ ขยัน

10,367.00

ราคาต่าสุด

38/2563 (6 ธ.ค. 62)

2,880.00

ราคาต่าสุด

40/2563 (9 ธ.ค. 62)

3,980.00

ราคาต่าสุด

41/2563 (9 ธ.ค. 62)

2,880.00
3,980.00

ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
ร้านโชคสาราญ

แบบ สขร.1

ที่

งานจัด ซื้อ/จัด จ้าง

12. ซื้อวัสดุสานักงาน โครงการส่งเสริมการอ่าน

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
12,795.00

13.

67,500.00

จ้างเหมารถกิจกรรมทัศ นศึกษา ม. 2 โครงการทัศ น
ศึกษานอกสถานที่
14. จ้างเหมารถกิจกรรมทัศ นศึกษา ม. 4 โครงการทัศ น
ศึกษานอกสถานที่
15. ซื้อวัสดุสานักงาน งานวัด ผลและประเมินผล
16. จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ งานพัสดุ
17. ซื้อวัสดุสานักงาน โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส
18. ซือ้ อุปกรณ์กีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พละศึกษา
19. ซื้ออุปกรณ์ทาความสะอาด โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
20. ซื้อหนังสือ งานห้องสมุด โรงเรียน
21. ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
และสาธารณูปโภค
22. ซื้อวัสดุ กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสื อ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัด เลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือก
โดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

12,795.00

ราคาต่าสุด

43/2563 (11 ธ.ค. 62)

67,500.00

ราคาต่าสุด

32/2563 (13 ธ.ค. 63)

52,000.00

ราคาต่าสุด

34/2563 (16 ธ.ค. 63)

18,868.00

ราคาต่าสุด

48/2563 (18 ธ.ค. 62)

500.00

ราคาต่าสุด

57/2563 (18 ธ.ค. 62)

9,240.00
51,711.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

49/2563 (20 ธ.ค. 62)
50/2563 (20 ธ.ค. 62)

2,140.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
อนันตเวิลดิ์ทัวร์ เอน
เตอร์ไฟร์
อนันตเวิลดิ์ทัวร์ เอน
เตอร์ไฟร์
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
ร้านเอกธนสิน
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

12,795.00

2,140.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง อนันตเวิลดิ์ทัวร์ เอน
เตอร์ไฟร์
เฉพาะเจาะจง อนันตเวิลดิ์ทัวร์ เอน
เตอร์ไฟร์
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
เฉพาะเจาะจง ร้านเอกธนสิน
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

2,140.00

ราคาต่าสุด

51/2563 (23 ธ.ค. 62)

15,000.00
1,665.00

เฉพาะเจาะจง ร้านทานตะวัน
เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

15,000.00
1,665.00

ร้านทานตะวัน
ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

15,000.00
1,665.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

52/2563 (25 ธ.ค. 62)
53/2563 (25 ธ.ค. 62)

887.00

เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

887.00

ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

887.00

ราคาต่าสุด

54/2563 (25 ธ.ค. 62)

52,000.00
18,868.00
500.00
9,240.00
51,711.00

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

67,500.00
52,000.00
18,868.00
500.00
9,240.00
51,711.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563
โรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ที่

งานจัด ซื้อ/จัด จ้าง

1.

4.

ซื้อไมค์ลอยเดี่ยว โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อรับ
รางวัลนักเรียนพระราชทาน
จ้างเข้าเล่มเอกสาร โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อรับ
รางวัลนักเรียนพระราชทาน
จ้างทาป้ายไวนิล โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
ซื้อวัสดุสานักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ค ณิต ศาสตร์

5.

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ งานธนาคารโรงเรียน

6.

จ้างเหมารถกิจกรรมทัศ นศึกษา ม. 6 โครงการทัศ น
ศึกษานอกสถานที่
จ้างเหมารถกิจกรรมทัศ นศึกษา ม. 1 โครงการทัศ น
ศึกษานอกสถานที่
ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง

2.
3.

7.
8.

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
2,500.00

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัด เลือก

เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัยอิเล็กโทรนิกส์

2,500.00

3,080.00

เฉพาะเจาะจง ร้านน้าหวานก๊อปปี้

3,360.00

เฉพาะเจาะจง ร้านเสมากราฟฟิก แอนด์
สตูด ิโอ มุกดาหาร
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
เฉพาะเจาะจง อนันตเวิลดิ์ทัวร์ เอน
เตอร์ไฟร์
เฉพาะเจาะจง อนันตเวิลดิ์ทัวร์ เอน
เตอร์ไฟร์
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิค มดอนตาล
จากัด

10,638.00
850.00
52,000.00
39,000.00
1,790.00

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือก
โดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ร้านธงชัยอิเล็กโทรนิกส์

2,500.00

ราคาต่าสุด

56/2563 (6 ม.ค. 63)

3,080.00

ร้านน้าหวานก๊อปปี้

3,080.00

ราคาต่าสุด

49/2563 (13 ม.ค. 63)

3,360.00

ร้านเสมากราฟฟิก แอนด์
สตูด ิโอ มุกดาหาร
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
อนันตเวิลดิ์ทัวร์ เอน
เตอร์ไฟร์
อนันตเวิลดิ์ทัวร์ เอน
เตอร์ไฟร์
สหกรณ์นิค มดอนตาล
จากัด

3,360.00

ราคาต่าสุด

53/2563 (20 ม.ค. 63)

10,638.00

ราคาต่าสุด

57/2563 (22 ม.ค. 63)

850.00

ราคาต่าสุด

54/2563 (27 ม.ค. 63)

52,000.00

ราคาต่าสุด

55/2563 (27 ม.ค. 63)

39,000.00

ราคาต่าสุด

56/2563 (27 ม.ค. 63)

1,790.00

ราคาต่าสุด

59/2563 (31 ม.ค. 63)

10,638.00
850.00
52,000.00
39,000.00
1,790.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ที่

งานจัด ซื้อ/จัด จ้าง

1.

ซื้อหมึกพิมพ์ งานวัด ผลและประเมินผล

2.

ซื้อวัสดุ โครงการโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนมุกดาหาร
จ้างทาเอกสาร โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนมุกดาหาร
ป้ายไวนิล โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
มุกดาหาร
จ้างปรับปรุงภูมิทัศ น์โรงเรียน โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
ซื้อวัสดุ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี 2562
ซื้อเพาเวอร์แ อมป์ โครงการพัฒนางานโสตทัศ น
ศึกษา
ซื้อเครื่องวัด อุณหภูมิ งานอนามัยโรงเรียน
จ้างเหมารถตู้นานักเรียนร่วมกิจกรรม To Be No.1
ที่จังหวีด นครราชสีมา

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
520.00

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

68,050.00

468.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ร้านน้าหวานก๊อปปี้

6,400.00

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือก
โดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

520.00

ราคาต่าสุด

56/2563 (5 ก.พ. 63)

68,050.00

ราคาต่าสุด

56/2563 (5 ก.พ. 63)

468.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ร้านน้าหวานก๊อปปี้

468.00

ราคาต่าสุด

62/2563 (3 ก.พ. 63)

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายดอนตาล

6,400.00

ร้านป้ายดอนตาล

6,400.00

ราคาต่าสุด

67/2563 (13 ก.พ. 63)

25,000.00

เฉพาะเจาะจง หจก.วาปีการโยธา

25,000.00

หจก.วาปีการโยธา

25,000.00

ราคาต่าสุด

71/2563 (20 ก.พ. 63)

7,500.00
61,020.00

เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้อินโดจีน
เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัยอิเล็กโทรนิกส์

7,500.00
61,020.00

ร้านดอกไม้อินโดจีน
ร้านธงชัยอิเล็กโทรนิกส์

7,500.00
61,020.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

66/2563 (25 ก.พ. 63)
68/2563 (26 ก.พ. 63)

4,275.00
9,000.00

เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านยาดอนตาล
เฉพาะเจาะจง นายประยง พรหมเสนา

4,275.00
9,000.00

ร้านบ้านยาดอนตาล
นายประยง พรหมเสนา

4,275.00
9,000.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

69/2563 (26 ก.พ. 63)
76/2563 (26 ก.พ. 63)

68,050.00

520.00

ผู้ได้รับการคัด เลือก

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
โรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ที่
1.
2.

3.
4.

งานจัด ซื้อ/จัด จ้าง
จ้างซักผ้าประดับอาคาร งานพัสดุ
จ้างทาป้ายไวนิลโครงสร้างงานบริหาร กลุ่มงาน
อานวยการ
ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
950.00
806.00
6,310.00
1,300.00

5.

จ้างเช่าเครื่องเสียง กิจกรรมค่ายลูกเสือ โครงการ
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสื อ
ซื้อวัสดุสานักงาน โครงการพัฒนางานธุรการ

6.
9.

ซื้อหมึกพิมพ์ งานวิชาการ
ซื้อวัสดุสานักงาน งานกิจการนักเรียน

17,040.00
6,335.00

2,385.00

10. ซื้อวัสดุ กิจกรรม To Be No.1
11. ซือ้ วัสดุสานักงาน งานแนะแนว

6,000.00
2,850.00

12. ซื้อหมึกพิมพ์ งานพัสดุ

19,260.00

13. จ้างทาอาหารงาน PROM ห้องเรียนพิเศษ IEP
14. ซือ้ ชุด ปฏิบัต ิการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษ ฐ์จาก
พลังงานสะอาด ระดับมัธยมศึกษา
15. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

15,000.00
500,000.00

16

ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

600,200.00

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

เฉพาะเจาะจง นายพันเลิศ สกุลไทย
เฉพาะเจาะจง ร้านเสมากราฟฟิก แอนด์
สตูด ิโอ มุกดาหาร
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิค มดอนตาล
จากัด
เฉพาะเจาะจง นายสุริยา จรลี
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ร้านอภินันท์ ปริ้นติ้ง
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง นางจิรัชญา
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด นคร
ออฟฟิส ออโตเมชั่น
เฉพาะเจาะจง ร้านเสน่ห์การค้า
บริษ ัท เอ็มพี อินโนเวชั่น
อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด
ประกวดราคา บริษ ัท แกมมาโก้
อิเล็กทรอนิกส์
คัด เลือก
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีชัย
ศึกษาภัณฑ์สกลนคร
(ขายส่ง)

แบบ สขร.1

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัด เลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือก
โดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

950.00
806.00

นายพันเลิศ สกุลไทย
ร้านเสมากราฟฟิก แอนด์
สตูด ิโอ มุกดาหาร
สหกรณ์นิค มดอนตาล
จากัด
นายสุริยา จรลี

950.00
806.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

81/2563 (3 มี.ค. 63)
84/2563 (3 มี.ค. 63)

6,310.00

ราคาต่าสุด

72/2563 (3 มี.ค. 63)

1,300.00

ราคาต่าสุด

85/2563 (3 มี.ค. 63)

2,385.00

ราคาต่าสุด

77/2563 (4 มี.ค. 63)

17,040.00
6,335.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

81/2563 (9 มี.ค. 63)
82/2563 (13 มี.ค. 63)

6,000.00
2,850.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

83/2563 (13 มี.ค. 63)
86/2563 (14 มี.ค. 63)

19,260.00

ราคาต่าสุด

87/2563 (16 มี.ค. 63)

15,000.00
498,500.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

89/2563 (9 มี.ค. 63)
89/2563 (23 มี.ค. 63)

281,000.00

ราคาต่าสุด

6/2563 (27 มี.ค. 63)

1,336,953.1
0

ราคาต่าสุด

7/2563 (3 เม.ย. 63)

6,310.00
1,300.00
2,385.00
17,040.00
6,335.00
6,000.00
2,850.00
19,260.00
15,000.00
498,500.00
281,000.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ร้านอภินันท์ ปริ้นติ้ง
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
นางจิรัชญา
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจากัด นคร
ออฟฟิส ออโตเมชั่น
ร้านเสน่ห์การค้า
บริษ ัท เอ็มพี อินโนเวชั่น
อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด
บริษ ัท แกมมาโก้

1,336,953.1 ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีชัย
0
ศึกษาภัณฑ์สกลนคร
(ขายส่ง)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ที่

งานจัด ซื้อ/จัด จ้าง

1.

จ้างทาป้ายไวนิลรับสมัค รนักเรียน ปี 2563 งาน
สานักวิชาการ
จ้างซ่อมแซมประปาโรงเรียน โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
จ้างซ่อมแซมโรงอาหาร โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
จ้างซ่อมรถเข็นโรงเรียน โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค

2.
3.
4.
5.

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
1 ,890.00

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

แบบ สขร.1

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัด เลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือก
โดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 ,890.00

1 ,890.00

ราคาต่าสุด

92/2563 (2 เม.ย. 63)

51 ,300.00

ราคาต่าสุด

93/2563 (2 เม.ย. 63)

51 ,300.00

เฉพาะเจาะจง ร้านเสมากราฟฟิก แอนด์
สตูด ิโอ มุกดาหาร
เฉพาะเจาะจง นายกมล โนรี

51 ,300.00

ร้านเสมากราฟฟิก แอนด์
สตูด ิโอ มุกดาหาร
นายกมล โนรี

6,505.00

เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัยอิเล็กโทรนิกส์

6,505.00

ร้านธงชัยอิเล็กโทรนิกส์

6,505.00

ราคาต่าสุด

90/2563 (9 เม.ย. 63)

300,000.00

เฉพาะเจาะจง หจก.ซี เอ็น เอส คณา
ทรัพย์
เฉพาะเจาะจง นายอเนก อุทโท

300,000.00

หจก.ซี เอ็น เอส คณา
ทรัพย์
นายอเนก อุทโท

300,000.00

ราคาต่าสุด

8/2563 (23 เม.ย. 63)

10,40.00

ราคาต่าสุด

95/2563 (24 เม.ย.
63)

10,40.00

10,40.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
โรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ที่
1.

งานจัด ซื้อ/จัด จ้าง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
19,000.00

2.

จ้างซ่อมแซมปั๊มบาดาล โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว

3.

ซื้อเจลล้างมือ งานอนามัยโรงเรียน

5,690.00

4.

จ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ปี 2563
งานสานักวิชาการ
หมึกพิมพ์ งานพัสดุ

1,890.00

5.
6.
7.

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง งานพัสดุ
จ้างทาสีโรงอาหาร โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค

3 ,978,000.0
0

38,520.00
2,900.00
39,900.00

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

เฉพาะเจาะจง นายกมล โนรี
ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด วิศ ว
อิเล็กทรอนิกส์ กิจเจริญ การก่อสร้าง
(e-bidding)
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ร้านเสมากราฟฟิก แอนด์
สตูด ิโอ มุกดาหาร
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด นคร
ออฟฟิส ออโตเมชั่น
เฉพาะเจาะจง ร้านนันทิชา คาร์แ คร์
เฉพาะเจาะจง ร้านเอกธนสิน

ราคาที่เสนอ
19,000.00
3 ,120,000.0
0
5,690.00
1,890.00
38,520.00
2,900.00
39,900.00

ผู้ได้รับการคัด เลือก
นายกมล โนรี
ห้างหุ้นส่วนจากัด วิศ ว
กิจเจริญ การก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ร้านเสมากราฟฟิก แอนด์
สตูด ิโอ มุกดาหาร
ห้างหุ้นส่วนจากัด นคร
ออฟฟิส ออโตเมชั่น
ร้านนันทิชา คาร์แ คร์
ร้านเอกธนสิน

แบบ สขร.1
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือก
โดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

19,000.00

ราคาต่าสุด

99/2563 (1 พ.ค. 63)

3,120,000.00

ราคาต่าสุด

10/2563 (12 พ.ค. 63)

5,690.00

ราคาต่าสุด

94/2563 (15 พ.ค. 63)

1,890.00

ราคาต่าสุด

38,520.00

ราคาต่าสุด

104/2563 (15 พ.ค.
63)
95/2563 (15 พ.ค. 63)

2,900.00
39,900.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

96/2563 (18 พ.ค. 63)
107/2563 (25 พ.ค.
63)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ที่
1.

งานจัด ซื้อ/จัด จ้าง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
26,000.00

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัด เลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือก
โดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง

ร้านดอนตาลวิศ วกรรม

26,000.00

ร้านดอนตาลวิศ วกรรม

26,000.00

ราคาต่าสุด

108/2563 (2 มิ.ย. 63)

600.00

ราคาต่าสุด

109/2563 (2 มิ.ย. 63)

2,730.00

ราคาต่าสุด

97/2563 (3 มิ.ย. 63)

1,730.00
500.00
550.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

98/2563 (3 มิ.ย. 63)
99/2563 (8 มิ.ย. 63)
100/2563 (10 มิ.ย.
63)
101/2563 (10 มิ.ย.
63)
111/2563 (10 มิ.ย.
63)
113/2563 (10 มิ.ย.
63)
102/2563 (16 มิ.ย.
63)
103/2563 (16 มิ.ย.
63)
104/2563 (18 มิ.ย.
63)
105/2563 (19 มิ.ย.
63)
115/2563 (1 มิ.ย. 63)

2.

จ้างปรับปรุงร้านสหกรณ์โรงเรียน โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ งานอนามัยโรงเรียน

3.

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง

2,730.00

4.
5.
6.

1,730.00
500.00
550.00
9,525.00

8.

ซื้อเครื่องวัด อุณหภูมิ งานอนามัยโรงเรียน
ซื้อตราประทับ งานการเงิน
ซื้อไม้กวาด โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง งานพัสดุ

เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิค มดอนตาล
จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษ ัท แกมมาโก้
เฉพาะเจาะจง ร้านพีท กราฟิก
เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

9.

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ งานวิชาการ

7.

600.00

แบบ สขร.1

600.00

1,730.00
500.00
550.00

ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
สหกรณ์นิค มดอนตาล
จากัด
บริษ ัท แกมมาโก้
ร้านพีท กราฟิก
ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

9,525.00

ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

9,525.00

ราคาต่าสุด

3,973.33

เฉพาะเจาะจง บริษ ัทโตโยต้า มุกดาหาร

3,973.33

บริษ ัทโตโยต้า มุกดาหาร

3,973.33

ราคาต่าสุด

1,200.00

1,200.00

1,200.00

ราคาต่าสุด

4,690.00

ราคาต่าสุด

14,443.00

ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

14,443.00

ราคาต่าสุด

2,730.00

10. ซื้อเครื่องพิมพ์ โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์

4,690.00

11. ซื้ออ่างล้างมือ งานระเบียบวินัยนักเรียน

14,443.00

เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

12. ซื้อหน้ากากอนามัย งานอนามัยโรงเรียน

3,700.00

เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านยาดอนตาล

3,700.00

ร้านบ้านยาดอนตาล

3,700.00

ราคาต่าสุด

13. ซื้อยาสามัญประจาบ้าน งานอนามัยโรงเรียน

4,205.00

เฉพาะเจาะจง สถานียาเภสัชกร

4,205.00

สถานียาเภสัชกร

4,205.00

ราคาต่าสุด

14. จ้างทาป้ายไวนิล(โควิด ) โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
15. ซื้อน้ายาทาความสะอาด โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค

4,200.00

เฉพาะเจาะจง ร้านอินโดบ้านนา แอนด์
สตูด ิโอ จากัด
เฉพาะเจาะจง ร้านนารายณ์ เทรด

4,200.00

ร้านอินโดบ้านนา แอนด์
สตูด ิโอ จากัด
ร้านนารายณ์ เทรด

4,200.00

ราคาต่าสุด

20,250.00

ราคาต่าสุด

20,250.00

4,690.00

20,250.00

106/2563 (22 มิ.ย.
63)

แบบ สขร.1
ที่

งานจัด ซื้อ/จัด จ้าง

16. จ้างทาเอกสารแผนปฏิบัต ิงานของโรงเรียน ปี 2563
17. จ้างทาป้ายแนวปฏิบัต ิโรงอาหาร โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
18. จ้างทาศาลาแสกนอุณหภูมินักเรียน โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
19. ซื้ออุปกรณ์ค อมพิวเตอร์ โครงการพัฒนางานโสต
ทัศ นศึกษา
20. ซื้อผ้าม่าน พร้อมติด ตั้ง โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
21. ซื้อวัสดุ งานพัสดุ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
5,360.00
1,500.00

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง ร้านน้าหวานก๊อปปี้

5,360.00

ร้านเจ๊าะแจ๊ะป้ายสวย

ผู้ได้รับการคัด เลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือก
โดยสังเขป

ร้านน้าหวานก๊อปปี้

5,360.00

ราคาต่าสุด

1,500.00

ร้านเจ๊าะแจ๊ะป้ายสวย

1,500.00

23,050.00

เฉพาะเจาะจง ร้านดอนตาลวิศ วกรรม

23,050.00

ร้านดอนตาลวิศ วกรรม

23,050.00

ราคาต่าสุด

590.00

เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
เฉพาะเจาะจง ร้านแอนผ้าม่าน

590.00

ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
ร้านแอนผ้าม่าน

590.00

ราคาต่าสุด

26,000.00

ราคาต่าสุด

1,560.00

ราคาต่าสุด

26,000.00
1,560.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา

26,000.00
1,560.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
117/2563 (23 มิ.ย.
63)
118/2563 (23 มิ.ย.
63)
119/2563 (23 มิ.ย.
63)
107/2563 (26 มิ.ย.
63)
108/2563 (29 มิ.ย.
63)
109/2563 (30 มิ.ย.
63)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ที่

งานจัด ซื้อ/จัด จ้าง

1.

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง

2.

จ้างปูกระเบื้องโรงเก็บถังน้าเย็น โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
ซื้อวัสดุสานักงาน งานอาคารสถานที่

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
600.00
6,110.00
11,860.00

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิค มดอนตาล
จากัด
เฉพาะเจาะจง นายวินัย พรหมเสนา

ราคาที่เสนอ
600.00
6,110.00

ผู้ได้รับการคัด เลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือก
โดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

600.00

ราคาต่าสุด

110/2563 (1 ก.ค. 63)

6,110.00

ราคาต่าสุด

120/2563 (1 ก.ค. 63)

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ร้านดอนตาลวิศ วกรรม

11,860.00

ราคาต่าสุด

111/2563 (1 ก.ค. 63)

30,057.00

ราคาต่าสุด

123/2563 (2 ก.ค. 63)

45,720.00

ราคาต่าสุด

36,000.00
199.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

99,928.00

ราคาต่าสุด

112/2563 (10 ก.ค.
63)
116/2563 (1 ก.ค. 63)
117/2563 (10 ก.ค.
63)
119/2563 (10 ก.ค.
63)
120/2563 (14 ก.ค.
63)
122/2563 (17 ก.ค.
63)
123/2563 (20 ก.ค.
63
126/2563 (29 ก.ค.
63
127/2563 (29 ก.ค.
63

สหกรณ์นิค มดอนตาล
จากัด
นายวินัย พรหมเสนา

11,860.00

45,720.00

99,928.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ร้านเอกรัต น์การพิมพ์
เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
เฉพาะเจาะจง บริษ ัท แกมมาโก้

99,928.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
ร้านเอกรัต น์การพิมพ์
ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
บริษ ัท แกมมาโก้

20,700.00

เฉพาะเจาะจง ร้านรังสิต คอมพิวเตอร์

20,700.00

ร้านรังสิต คอมพิวเตอร์

20,700.00

ราคาต่าสุด

2,400.00

เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านยาดอนตาล

2,400.00

ร้านบ้านยาดอนตาล

2,400.00

ราคาต่าสุด

13,778.00

เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

13,778.00

ร้านแสงไทยรุ่งเรือง

13,778.00

ราคาต่าสุด

1,200.00

เฉพาะเจาะจง นายสมปอง ทองเรือง

1,200.00

นายสมปอง ทองเรือง

1,200.00

ราคาต่าสุด

2,268.00

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายดอนตาล

2,268.00

ร้านป้ายดอนตาล

2,268.00

ราคาต่าสุด

30,057.00

จ้างพิมพ์ ปพ. งานวัด ผลและประเมินผล
ซื้ออุปกรณ์ค อมพิวเตอร์ กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ซื้อเครื่องวัด อุณหภูมิอัต โนมัต ิ งานกิจการนักเรียน

36,000.00
199.00

11. ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
12. จ้างซ่อมตาดุน งานวัด ผลและประเมินผล
.
13. ป้ายไวนิล โครงการวันแม่แ ห่งชาติ ปี 2563

ผู้เสนอราคา

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปริญญาศึกษา
เฉพาะเจาะจง ร้านดอนตาลวิศ วกรรม

จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงอาหาร โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
ซื้อวัสดุสานักงาน งานวิชาการ

10. ซื้อเครื่องวัด อุณหภูมิอัต โนมัต ิ งานบุค ลากร

วิธีซื้อ/จ้าง

แบบ สขร.1

45,720.00

30,057.00

36,000.00
199.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
โรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ที่

งานจัด ซื้อ/จัด จ้าง

1.

ซื้อวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2.

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง

3.
4.

ซื้อตู้ทาน้าเย็น โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
ซื้อหมึกและกระดาษไข งานพัสดุ

5.

จ้างเหมารถนา ร.ด. ทาจิต อาสา ที่อุทยานสมเด็จย่า

6.

จ้างทาป้ายไวนิล โครงการวันวิทยาศาสตร์

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
4,884.00
600.00
68,000.00
32,100.00
300.00
2 ,488.00

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิค มดอนตาล
จากัด
เฉพาะเจาะจง ร้านวังเครื่องเย็น
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด นคร
ออฟฟิส ออโตเมชั่น
เฉพาะเจาะจง นายทองแดง พลสีลา
เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายดอนตาล

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัด เลือก

4,884.00

ร้านมุกดาหาร
คอมพิวเตอร์แ ละโอเอ
สหกรณ์นิค มดอนตาล
จากัด
ร้านวังเครื่องเย็น

600.00
68,000.00
32,100.00
300.00
2 ,488.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด นคร
ออฟฟิส ออโตเมชั่น
นายทองแดง พลสีลา
ร้านป้ายดอนตาล

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือก
โดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

4,884.00

ราคาต่าสุด

126/2563 (3 ส.ค. 63

600.00

ราคาต่าสุด

127/2563 (3 ส.ค. 63)

68,000.00

ราคาต่าสุด

128/2563 (6 ส.ค. 63)

32,100.00

ราคาต่าสุด

129/2563 (6 ส.ค. 63)

300.00

ราคาต่าสุด

2 ,488.00

ราคาต่าสุด

130/2563 (10 ส.ค.
63
131/2563 (20 ส.ค.
63

