
                        แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตลุาคม 2564 
 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั  
 

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 วัสดุวิทยาศาสตร์ ๑๓ รายการ 

จ านวน ๑ งาน 
วิทยาศาสตร์ 

๑๔,๕๘๐.๐๐ - เฉพาะเจาะจง บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ 
0505546002315 

๑๔,๕๘๐.๐๐ 

บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ 
0505546002315 

๑๔,๕๘๐.๐๐ 

ราคาท้องถื่น ซ.1/2565 
5 ตุลาคม 2564 

2 ครุภัณฑ์จอภาพระบบสัมผัส 
(ActivPanel Touch) 

ขนาดจอภาพ ๖๕ นิ้ว พร้อมขา
ตั้ง จ านวน ๑ ชุด บริหารวิชาการ 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ฮอลลีวู้ด อินเตอร์
เนชั่นแนล  

0105525023104 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บจก.ฮอลลีวู้ด อินเตอร์
เนชั่นแนล  

0105525023104 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ราคาต่ าสุด สญ.1/2565 
6 ตุลาคม 2564 

3 น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น  
๙ รายการ จ านวน ๑ งาน 

งานยานพาหนะ 

๑๓,๑๙๗.๖๓ - เฉพาะเจาะจง บจก.พัฒนาสหกล 
๐๕๒๕๕๑๒๐๐๐๐๑๘ 

๑๓,๑๙๗.๖๓ 

บจก.พัฒนาสหกล 
๐๕๒๕๕๑๒๐๐๐๐๑๘ 

๑๓,๑๙๗.๖๓ 

ราคาต่ าสุด ซ.1/2565 
15 ตุลาคม 2564 

4 ชุดกล้องโทรทรรศน์  
อุปกรณ์ถ่ายภาพและซอฟต์แวร์ 
จ านวน ๑ ชุด วิทยาศาสตร์ 

๑๒๘,๔๐๐.๐๐ ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.แอสโตร อินสตรูเมนท์ 
0105545078508 

๑๒๘,๔๐๐.๐๐ 

บจก.แอสโตร อินสตรูเมนท์ 
0105545078508 

๑๒๘,๔๐๐.๐๐ 

ราคาต่ าสุด สญ.2/2565 
25 ตุลาคม 2564 

5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๔ รายการ 
จ านวน ๑ งาน 
วิทยาศาสตร์ 

๒๐๕,๕๐๐.๐๐ ๒๐๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก. ยูเนี่ยน ซายน์ 
0505546002315 

๒๐๕,๕๐๐.๐๐ 

บจก. ยูเนี่ยน ซายน์ 
0505546002315 

๒๐๕,๕๐๐.๐๐ 

ราคาต่ าสุด สญ.3/2565 
26 ตุลาคม 2564 

6 จ้างท าตู้เก็บงาน 
สารบรรณทะเบียนนักเรียน 

จ านวน 1 งาน 

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เฉลิมชัยฟอร์นิเจอร์ 
0523544000879 

150,000.00 

หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ 
0523544000879 

150,000.00 

ราคาท้องถิ่น สญ.1/2565 
4 ตุลาคม 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
7 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์  
จ านวน 1 งาน 

งานคอมพิวเตอร์ 

416,700.00 416,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เฉลมิชัยเฟอร์นิเจอร ์
0523544000879 

416,700.00 

หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ 
0523544000879 

416,700.00 

ราคาท้องถิ่น สญ.2/2565  
8 ตุลาคม 2564 

8 จ้างท าโต๊ะและเก้าอ้ีห้องเรียน
พิเศษคอมพิวเตอร์  

จ านวน 1 งาน 

333,000.00 333,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เฉลิมชัย
เฟอร์นิเจอร์ 

0523544000879 
333,000.00 

หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ 
0523544000879 

333,000.00 

ราคาท้องถิ่น สญ.3/2565  
18 ตุลาคม 2564 

9 จ้างท าตรายางหมึกในตัว จ านวน 
1 งาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

1,520.00  - เฉพาะเจาะจง ที.บี.แสตมป์ เซ็นเตอร์ 
1509900307970 

1,520.00 

ที.บี.แสตมป์ เซ็นเตอร์ 
1509900307970 

1,520.00 

ราคาท้องถิ่น จ.1/2565 
15 ตุลาคม 2564 

10 เช่าการใช้บริการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต จ านวน ๑ งาน 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

๗๐๖,๒๐๐.๐๐ ๗๐๖,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ  
0107546000377 

๗๐๖,๒๐๐.๐๐ 

บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ  
0107546000377 

๗๐๖,๒๐๐.๐๐ 

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือ 
จ้างครั้งหลังสุด

ภายใน 2 ปี 
งบประมาณ 

สญเช่า.1/2565 
6 ตุลาคม 2564 

รวมเงินจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 2,069,097.63 บาท 
 
 

 


