แบบ สขร.๑

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

1

วัสดุงานพยาบาลและอนามัย
9 รายการ จานวน 1 งาน
งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน

2

ที่กดแอลกอฮอล์แบบ
เท้าเหยียบสแตนเลส จานวน 4 อัน

3
4
5
6
7

งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน
วารสารและหนังสือพิมพ์
17 รายการ จานวน 1 งาน
งานห้องสมุด
วัสดุกิจกรรมยุวบรรณารักษ์
3 รายการ จานวน 1 งาน
งานห้องสมุด
วัสดุกิจกรรมระบบเครือข่าย
9 รายการ จานวน 1 งาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
วัสดุกิจกรรมระบบกล้องวงจรปิด
3 รายการ จานวน 1 งาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
วัสดุงานสาธารณูปโภค
5 รายการ จานวน 1 งาน
งานสาธารณูปโภค

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

86,900.00

-

เฉพาะเจาะจง

8,800.00

-

เฉพาะเจาะจง

2,763.00

-

เฉพาะเจาะจง

4,875.00

-

เฉพาะเจาะจง

29,700.00

-

เฉพาะเจาะจง

8,050.00

-

เฉพาะเจาะจง

1,815.00

-

เฉพาะเจาะจง

บจก. ช.เภสัช
0525560001011
86,900.00
บจก. ช.เภสัช
0525560001011
8,800.00
ร้านเจริญรัตน์
3529900028392
2,763.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
3529900019466
4,875.00
หจก.รักษ์ชนา
0523539000947
29,700.00
หจก.รักษ์ชนา
0523539000947
8,050.00
บจก.เล่าจิ้นกวง
0525549000194
1,815.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
บจก. ช.เภสัช
ราคาท้องถิ่น
ซ.104/2565
0525560001011
4 มกราคม 2565
86,900.00
บจก. ช.เภสัช
ราคาท้องถิ่น
ซ.105/2565
0525560001011
4 มกราคม 2565
8,800.00
ร้านเจริญรัตน์
ราคาท้องถิ่น
ซ.82/2565
3529900028392
5 มกราคม 2565
2,763.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ราคาท้องถิ่น
ซ.83/2565
3529900019466
6 มกราคม 2565
4,875.00
หจก.รักษ์ชนา
ราคาท้องถิ่น
ซ.106/2565
0523539000947
11 มกราคม 2565
29,700.00
หจก.รักษ์ชนา
ราคาท้องถิ่น
ซ.107/2565
0523539000947
11 มกราคม 2565
8,050.00
บจก.เล่าจิ้นกวง
ราคาท้องถิ่น
ซ.84/2565
0525549000194
17 มกราคม 2565
1,815.00

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

8

วัสดุงานสาธารณูปโภค
2 รายการ จานวน 1 งาน
งานสาธารณูปโภค
วัสดุงานสาธารณูปโภค
2 รายการ จานวน 1 งาน
งานสาธารณูปโภค
กรอบรูป A4 จานวน 28 อัน
งานกิจการนักเรียน

9
10

11
12

13
14
15

น้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันเบรครถยนต์

9 รายการ จานวน 1 งาน
งานยานพาหนะ
วัสดุงานสาธารณูปโภค
2 รายการ จานวน 1 งาน
งานสาธารณูปโภค
วัสดุงานสาธารณูปโภค
26 รายการ จานวน 1 งาน
งานสาธารณูปโภค
วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ
จานวน 1 งาน
บริหารวิชาการ
CPU (ซีพียู) คอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
บริหารวิชาการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

350.00

-

เฉพาะเจาะจง

1,225.00

-

3,360.00

-

24,032.59

-

18,655.00

-

20,656.00

-

6,737.00

-

21,800.00

-

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ร้านลาปางคลังไฟฟ้า
3529900094301
350.00
เฉพาะเจาะจง
ร้านลีเคหะภัณฑ์
3529900110731
1,225.00
เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
3529900019466
3,360.00
เฉพาะเจาะจง

บจก.พัฒนาสหกล
0525512000018
24,032.59
เฉพาะเจาะจง
บจก.พี แอนด์ เค
พลาสติก อินดัสทรี
0525539000604
18,655.00
เฉพาะเจาะจง
หจก.เต๊กหมง
0523507000020
20,656.00
เฉพาะเจาะจง บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
ร้านลาปางคลังไฟฟ้า ราคาท้องถิ่น
ซ.85/2565
3529900094301
17 มกราคม 2565
350.00
ร้านลีเคหะภัณฑ์
ราคาท้องถิ่น
ซ.86/2565
3529900110731
17 มกราคม 2565
1,225.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ราคาท้องถิ่น
ซ.87/2565
3529900019466
17 มกราคม 2565
3,360.00
บจก.พัฒนาสหกล
0525512000018
24,032.59
บจก.พี แอนด์ เค
พลาสติก อินดัสทรี
0525539000604
18,655.00
หจก.เต๊กหมง
0523507000020
20,656.00

0525562000399

บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท
0525562000399

6,737.00

6,737.00

เฉพาะเจาะจง บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท
0525562000399

บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท
0525562000399

21,800.00

21,800.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.108/2565
17 มกราคม 2565

ราคาท้องถิ่น

ซ.109/2565
17 มกราคม 2565

ราคาท้องถิ่น

ซ.110/2565
17 มกราคม 2565

ราคาท้องถิ่น

ซ.111/2565
20 มกราคม 2565

ราคาท้องถิ่น

ซ.112/2565
20 มกราคม 2565

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

16

วัสดุกิจกรรมงานโอลิมปิกวิชาการ
6 รายการ จานวน 1 งาน
บริหารวิชาการ

17

วัสดุกิจกรรมงานสานักงานวิชาการ

18
19
20
21
22
23
24

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

3,675.00

-

เฉพาะเจาะจง

1,536.00

-

เฉพาะเจาะจง

3 รายการ จานวน 1 งาน
งานพัสดุ
External HDD ความจุ 1 TB
จานวน 1 อัน
บริหารวิชาการ
เก้าอี้สาหรับนักเรียน
จานวน 49 ตัว
คณิตศาสตร์
วัสดุสานักงาน 23 รายการ
จานวน 1 งาน
คณิตศาสตร์

1,490.00

-

เฉพาะเจาะจง

26,950.00

-

เฉพาะเจาะจง

8,131.00

-

เฉพาะเจาะจง

วัสดุโครงการบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะ

1,942.00

-

เฉพาะเจาะจง

7,680.00

-

เฉพาะเจาะจง

14,740.00

-

เฉพาะเจาะจง

36,570.00

-

เฉพาะเจาะจง

10 รายการ จานวน 1 งาน
งานแนะแนว
หมึกพิมพ์ 4 รายการ
จานวน 1 งาน
งานพัสดุ
หมึกพิมพ์ 8 รายการ
จานวน 1 งาน
งานพัสดุ
หมึกพิมพ์ 12รายการ
จานวน 1 งาน
งานพัสดุ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ราคาท้องถิ่น
ซ.88/2565
3529900019466 3529900019466
20 มกราคม 2565
3,675.00
3,675.00
ร้านเอส เค พานิช
ร้านเอส เค พานิช
ราคาท้องถิ่น
ซ.89/2565
3959900086291 3959900086291
20 มกราคม 2565
1,536.00
1,536.00
บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท
บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท ราคาท้องถิ่น
ซ.90/2565
0525562000399
0525562000399
20 มกราคม 2565
1,490.00
1,490.00
หจก.บุญเลิศเฟอร์นิเจอร์
หจก.บุญเลิศเฟอร์นิเจอร์ ราคาท้องถิ่น
ซ.113/2565
0523543000298
0523543000298
24 มกราคม 2565
26,950.00
26,950.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ราคาท้องถิ่น
ซ.114/2565
3529900019466 3529900019466
24 มกราคม 2565
8,131.00
8,131.00
ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย ราคาท้องถิ่น
ซ.91/2565
3520600114449
3520600114449
26 มกราคม 2565
1,942.00
1,942.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ราคาท้องถิ่น
ซ.115/2565
3529900019466 3529900019466
26 มกราคม 2565
7,680.00
7,680.00
บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท
บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท ราคาท้องถิ่น
ซ.116/2565
0525562000399
0525562000399
26 มกราคม 2565
14,740.00
14,740.00
ร้านเอฟเอส คอมพิวเตอร์
ร้านเอฟเอส คอมพิวเตอร์ ราคาท้องถิ่น
ซ.117/2565
3520101554117
3520101554117
26 มกราคม 2565
36,570.00
36,570.00

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

25

หมึกพิมพ์และกระดาษถ่ายเอกสาร

26

วัสดุกิจกรรมทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ 3 รายการ

27
28
39
30
31
32
33

11 รายการ จานวน 1 งาน
งานพัสดุ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

37,728.00

-

เฉพาะเจาะจง

1,500.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอส เค พานิช
3959900086291
37,728.00
ร้านเอส เค พานิช
3959900086291
1,500.00
ร้านทิวลิป
3529900008707
4,280.00
นายเฉลิมชัย ชูสุวรรณ
3520100358420
12,600.00
ร้านโล่ลาปาง
3520300001924
10,400.00

จานวน 1 งาน ตปท.ก
วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4,280.00
เฉพาะเจาะจง
2 รายการ จานวน 1 งาน
กพร.
จ้างทาประตูแบะวงกบจาลอง
12,600.00
เฉพาะเจาะจง
จานวน 1 งาน
งานช่างอุตสาหกรรม
จ้างทาโล่รางวัล จานวน 8 รางวัล 10,400.00
เฉพาะเจาะจง
จานวน 1 งาน
กิจการนักเรียน
จ้างทาพานพุ่มดอกไม้สด
1,000.00
เฉพาะเจาะจง ร้านเบต&จรันฟลาวเวอร์
3520101125224
จานวน 1 งาน
1,000.00
กิจการนักเรียน
จ้างทาเอกสาร
1,800.00
เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เค พานิช
พร้อมเข้าเล่ม จานวน 1 งาน
3959900086291
กลุ่มสาระฯสังคมฯ
1,800.00
จ้างถ่ายเอกสารพร้อม
5,000.00
เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิรา เชาว์ดี
เข้าเล่ม จานวน 1 งาน
3529900320140
กลุ่มสาระฯสังคมฯ
5,000.00
จ้างทาคู่มือนักเรียน
112,000.00 112,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณฐั พลการพิมพ์ 2015
0513558000612
จานวน 1 งาน
112,000.00
บริหารกิจการนักเรียน

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
ร้านเอส เค พานิช
ราคาท้องถิ่น
ซ.118/2565
3959900086291
26 มกราคม 2565
37,728.00
ร้านเอส เค พานิช
ราคาท้องถิ่น
ซ.92/2565
3959900086291
27 มกราคม 2565
1,500.00
ร้านทิวลิป
ราคาท้องถิ่น
ซ.93/2565
3529900008707
31 มกราคม 2565
4,280.00
นายเฉลิมชัย ชูสุวรรณ ราคาท้องถิ่น
จ.24/2565
3520100358420
4 มกราคม 2565
12,600.00
ร้านโล่ลาปาง
ราคาท้องถิ่น
จ.25/2565
3520300001924
17 มกราคม 2565
10,400.00
ร้านเบต&จรันฟลาวเวอร์ ราคาท้องถิ่น
จ.37/2565
3520101125224
17 มกราคม 2565
1,000.00
ร้าน เอส เค พานิช
ราคาท้องถิ่น
จ.38/2565
3959900086291
20 มกราคม 2565
1,800.00
นางสาวมณฑิรา เชาว์ดี ราคาท้องถิ่น
จ.26/2565
3529900320140
20 มกราคม 2565
5,000.00
หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 2015 ราคาท้องถิ่น
สญ.8/2565
0513558000612
26 มกราคม 2565
112,000.00

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

34

จ้างทาป้ายไวนิลปฏิทินการรับ
สมัครนักเรียนจานวน 1 งาน
บริหารวิชาการ
จ้างทาป้ายอะครีลิค
จานวน 1 งาน
งานห้องสมุด

3,105.00

-

6,400.00

-

จ้างถ่ายเอกสาร จานวน 714 ชุด

4,998.00

-

35
36

จานวน 1 งาน
ตปท.ก

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
ร้านเต็มใจ
ร้านเต็มใจ
ราคาท้องถิ่น
จ.39/2565
1529900382840 1529900382840
26 มกราคม 2565
3,105.00
3,105.00
เฉพาะเจาะจง
ร้านกิ๊กสติกเกอร์
ร้านกิ๊กสติกเกอร์
ราคาท้องถิ่น
จ.27/2565
1529900138043 1529900138043
27 มกราคม 2565
6,400.00
6,400.00
เฉพาะเจาะจง ร้านคิวซี ซีล็อก แอนด์ เซอร์วิส ร้านคิวซี ซีล็อก แอนด์ เซอร์วิส ราคาท้องถิ่น
จ.40/2565
3520100853226 3520100853226
27 มกราคม 2565
4,998.00
4,998.00

รวมเงินจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

543,243.59

บาท

