
ราคากลาง เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา

(บาท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 100,000.00    เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม 1/2563 ลว 7 เม.ย. 63

2 7,900.00       เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 3 เม.ย. 63

3 80,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 3 เม.ย. 63

4 4,300.00       เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 3 เม.ย. 63

5 10,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 3 เม.ย. 63

6 1,600.00       เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 13 พ.ค. 63

7 780.00          เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 14 พ.ค. 63

8 4,788.00       เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 18 พ.ค. 63

9 9,135.00       เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 10 เม.ย. 63

10 5,500.00       เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 15 เม.ย. 63

11 210.00          เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 17 เม.ย. 63

12 55,790.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 10 เม.ย. 63

13 7,490.00       เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 15 เม.ย. 63

14 400,000.00    เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม 2/2563 ลว 10 เม.ย. 63

15 ซ้ือครุภณัฑ์เผยแพร่ 93,500.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 3 เม.ย. 63

16 10,900.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 3 เม.ย. 63

17 ซ้ือครุภณ์ังานบา้นงานครัว 49,400.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 3 เม.ย. 63

18 ซ้ือครุภณัฑ์ส่านกังาน 35,200.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 3 เม.ย. 63

19 ซ้ือครุภณัฑ์ส่านกังาน เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 3 เม.ย. 63โปรเทค อนิโนเวทฟี ไอท ี42,500.00         โปรเทค อนิโนเวทฟี ไอท ี

49,400.00         

35,200.00         

โปรเทค อนิโนเวทฟี ไอท ี โปรเทค อนิโนเวทฟี ไอท ี

โปรเทค อนิโนเวทฟี ไอท ีโปรเทค อนิโนเวทฟี ไอท ี

ห.จ.ก.โกดังคอม

ร้านนกิรสุข

โปรเทค อนิโนเวทฟี ไอท ี

โปรเทค อนิโนเวทฟี ไอท ี

ห.จ.ก.โกดังคอม

ร้านนกิรสุข

โปรเทค อนิโนเวทฟี ไอท ี

โปรเทค อนิโนเวทฟี ไอท ี

จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์

จ้างเหมากอ่สร้างโรงจอดรถ

ซ้ือครุภณัฑ์ส่านกังาน

7,490.00           

400,000.00       

93,500.00         

10,900.00         

จ้างท่าเกยีรติบตัร O-NET 210.00             ร้านกู๋กอ๊ปปี้ ร้านกู๋กอ๊ปปี้

ซ้ือวัสดุคอม 55,790.00         ห.จ.ก.โกดังคอม ห.จ.ก.โกดังคอม

จ้างถ่ายเอกสาร 9,135.00           ร้านกู๋กอ๊ปปี้ ร้านกู๋กอ๊ปปี้

จ้างถ่ายเอกสารโครงการตรวจติดตาม 5,500.00           ร้านกู๋กอ๊ปปี้ ร้านกู๋กอ๊ปปี้

ซ้ือวัสดุส่านกังาน 780.00             ร้านปราณี ร้านปราณี

ซ้ือวัสดุส่านกังาน 4,788.00           ร้านมหศัจรรย์เจนนี คลีน ร้านมหศัจรรย์เจนนี คลีน

ซ้ือครุภณัฑ์คอม 10,000.00         ห.จ.ก.โกดังคอม ห.จ.ก.โกดังคอม

ซ้ือน้่ามนัเชื้อเพลิง 1,600.00           บริษทั.เจ เค (2011) จ่ากดั บริษทั.เจ เค (2011) จ่ากดั

ซ้ือครุภณัฑ์คอม 80,000.00         ห.จ.ก.โกดังคอม ห.จ.ก.โกดังคอม

ซ้ือครุภณัฑ์คอม 4,300.00           ห.จ.ก.โกดังคอม ห.จ.ก.โกดังคอม

จ้างปรับปรุงหอ้งน้่า 100,000.00       ร้านนกิรสุข ร้านนกิรสุข

ซ้ือครุภณัฑ์คอม 7,900.00           ห.จ.ก.โกดังคอม ห.จ.ก.โกดังคอม

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

วันที่  1 -31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา

หรือจดัจา้ง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



20 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด/เหมาะสม ลว 3 เม.ย. 63

รวมทั้งสิ้น

โปรเทค อนิโนเวทฟี ไอท ี75,304.00         

994,297.00      

โปรเทค อนิโนเวทฟี ไอท ี

เจ้าหนา้ที พสัดุ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทน

ศึกษาธิการจังหวัดเลย

(นายฤทธิชัย ใบโสภา) (นายชาติชาย วงศ์กติตะ)


