
                        แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั  
 

วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 วัสดุฝึกทักษะ 29 รายการ 

 จ านวน 1 งาน 
งานประดษิฐ ์

10,548.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

10,548.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

10,548.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.44/2564 
4 มกราคม 2564 

2 เก้าอ้ีพนักพิง  จ านวน 55 ตัว 
คณิตศาสตร์ 

33,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ทองเครื่องเรือนล าปาง 
3520100161995 

33,000.00 

ร้านอู่ทองเครื่องเรือนล าปาง 
3520100161995 

33,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.45/2564 
4 มกราคม 2564 

3 หมึกพิมพ์ส าเนาและหมึกอิงค์เจ็ท
เครื่องถ่ายเอกสาร ๕ รายการ 
จ านวน ๑ งาน  บริหารวิชาการ 

๑,๐๕๘,๖๕๘.๐๐  ๑,๐๕๘,๖๕๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก. ริโซ่ (ประเทศไทย)  
0105537139145 

๑,๐๕๘,๖๕๘.๐๐  

บจก. ริโซ่ (ประเทศไทย)  
0105537139145 

๑,๐๕๘,๖๕๘.๐๐  

ราคาท้องถิน่ สญ.3/2564 
8 มกราคม 2564 

4 วัสดุโครงการยกระดับคุณภาพ
ห้องสมุด 10 รายการ จ านวน 1 งาน 

ห้องสมุด 

4,810.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

4,810.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

4,810.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.41/2564 
18 มกราคม 2564 

5 กล้องบันทึกติดรถยนต์ 2 รายการ 
จ านวน 1 งาน 
งานยานพาหนะ 

 

4,280.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป  
0525560001568 

4,280.00 

บจก.ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป  
0525560001568 

4,280.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.42/2564 
18 มกราคม 2564 

6 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook)  
21 รายการ จ านวน 1 งาน 

ห้องสมุด 
 

10,000.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.โอเพ่นเชิร์ฟ  
0105549081970 

10,000.00 

บจก.โอเพ่นเชิร์ฟ  
0105549081970 

10,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.46/2564 
19 มกราคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
7 แอลกอฮอล์น้ าชนิดเติมและ 

เจลแอลกอฮอล์ 2 รายการ  
จ านวน 1 งาน  งานพยาบาล 

15,000.00 
 

- เฉพาะเจาะจง บจก.พี แอนด์ เค พลาสติก 
อินดัสทรี  

0525539000604 
15,000.00 

บจก.พี แอนด์ เค พลาสติก 
อินดัสทรี  

0525539000604 
15,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.47/2564 
19 มกราคม 2564 

8 วัสดุฝึกทักษะ 24 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

งานบ้าน 

4,640.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์พานิช 
3529900008669 

2,382.00 
บจก.ล าปางแอลพีจี 

0525540000035 
684.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

1,574.00 

ร้านสมบูรณ์พานิช 
3529900008669 

2,382.00 
บจก.ล าปางแอลพีจี 

0525540000035 
684.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

1,574.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.43/2564 
20 มกราคม 2564 

9 วัสดุฝึกทักษะ 13 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

งานบ้าน 

4,992.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์พานิช 
3529900008669 

2,118.00 
บจก.สอาดกรุ๊ป 

0525557000508 
2,190.00 

บจก.ล าปางแอลพีจี 
0525540000035 

684.00 

ร้านสมบูรณ์พานิช 
3529900008669 

2,118.00 
บจก.สอาดกรุ๊ป 

0525557000508 
2,190.00 

บจก.ล าปางแอลพีจี 
0525540000035 

684.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.44/2564 
20 มกราคม 2564 

10 เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์  
จ านวน 3 เครื่อง 

งานชา่งฯ 

27,000.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

27,000.00 

หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

27,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.48/2564 
20 มกราคม 2564 

11 วัสดุงานกิจการนักเรียน  
22 รายการ จ านวน 1 งาน 

กิจการนักเรียน 

13,676.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซสีเตชันเนอร ี
3529900019466 

13,676.00 

ร้านเอ.ซี.ซสีเตชันเนอร ี
3529900019466 

13,676.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.49/2564 
20 มกราคม 2564 

12 เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

EP 
 

5,800.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

5,800.00 

หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

5,800.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.50/2564 
20 มกราคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
13 กระดาษถา่ยเอกสาร A4  

70 แกรม จ านวน 600 รีม 
บริหารวิชาการ 

49,800.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

49,800.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

49,800.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.51/2564 
21 มกราคม 2564 

14 เก้าอ้ีเอนกประสงค์ โครงขาเหล็ก 
ที่นั่งกลม บุฟองน้ าหนังเทียม 

จ านวน 4 ตัว  ห้องสมุด 

1,920.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ ์
0523544001158 

1,920.00 

หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ ์
0523544001158 

1,920.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.45/2564 
22 มกราคม 2564 

15 กรอบรูป A4 จ านวน 24 อัน 
กิจการนักเรียน 

2,880.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซสีเตชันเนอร ี
3529900019466 

2,880.00 

ร้านเอ.ซี.ซสีเตชันเนอร ี
3529900019466 

2,880.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.46/2564 
25 มกราคม 2564 

16 ครุภัณฑ์ดนตรี 3 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

ศิลปะ 

28,480.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.มาร์คาโต้ มิวสิค 
0105548037756 

28,480.00 

บจก.มาร์คาโต้ มิวสิค 
0105548037756 

28,480.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.52/2564 
25 มกราคม 2564 

17 วัสดุดนตรี 4 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

ศิลปะ 

6,420.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.มาร์คาโต้ มิวสิค 
0105548037756 

6,420.00 

บจก.มาร์คาโต้ มิวสิค 
0105548037756 

6,420.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.53/2564 
25 มกราคม 2564 

18 ยาและวัสดุงานพยาบาลและ
อนามัยโรงเรียน 50 รายการ 
จ านวน 1 งาน งานพยาบาล 

39,296.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ช.เภสัช 
0525560001011 

13,296.00 

บจก.ช.เภสัช 
0525560001011 

13,296.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.54/2564 
25 มกราคม 2564 

19 เครื่องวัดอุณหภูมิอินหาเรด K3 
พร้อมขาตั้ง จ านวน 6 ชุด 

งานพยาบาล 

10,770.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ช.เภสัช 
0525560001011 

10,770.00 

บจก.ช.เภสัช 
0525560001011 

10,770.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.55/2564 
25 มกราคม 2564 

20 พัดลมโคจร 18 นิ้ว และอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง จ านวน 4 เคร่ือง 

งานตกแต่งอาคารสถานที ่

10,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางคลังไฟฟา้ 
3529900094301 

10,000.00 

ร้านล าปางคลังไฟฟา้ 
3529900094301 

10,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.56/2564 
25 มกราคม 2564 

21 น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ากลัน่  
6 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานยานพาหนะ 
 

21,883.18 - เฉพาะเจาะจง บจก.พัฒนาสหกล 
0525542000018 

21,883.18 

บจก.พัฒนาสหกล 
0525542000018 

21,883.18 

ราคาท้องถิ่น ซ.57/2564 
25 มกราคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
22 ไมค์ moya จ านวน 2 อัน 

สังคมฯ 
1,820.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านพี.ซี ล าปาง 

3460600372325 
1,820.00 

ร้านพี.ซี ล าปาง 
3460600372325 

1,820.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.47/2564 
26 มกราคม 2564 

23 วัสดุฝึกทักษะ 9 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

งานบ้าน 

4,655.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

4,655.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

4,655.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.48/2564 
26 มกราคม 2564 

24 วัสดุฝึกทักษะ 9 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

งานบ้าน 

4,784.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

4,784.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

4,784.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.49/2564 
26 มกราคม 2564 

25 ตลับหมึกโทนเนอร์ Cartridge-328 
จ านวน 8 กล่อง 

งานวชิาการ 

15,000.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อปเทล เพาะเวอร์ 
0503551003276 

15,000.00 

หจก.ท๊อปเทล เพาะเวอร์ 
0503551003276 

15,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.58/2564 
27 มกราคม 2564 

26 กระเป๋าผ้าดิบ  ขนาด 210 * 297 มม. 
จ านวน 100 ใบ 

ห้องสมุด 

2,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านกระเป๋าผ้าดิบ by air 
5500100007895 

2,000.00 

ร้านกระเป๋าผ้าดิบ by air 
5500100007895 

2,000.00 

 ซ.50/2564 
28 มกราคม 2564 

27 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

22,200.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
๐๕๒๓๕๓๙๐๐๐๙๔๗ 

22,200.00 

หจก.รักษ์ชนา 
๐๕๒๓๕๓๙๐๐๐๙๔๗ 

22,200.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.๕๙/๒๕๖๔ 
28 มกราคม 2564 

28 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน อิงค์เจ็ท  

๒ รายการ จ านวน ๑ งาน 
สังคมฯ 

23,200.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
๐๕๒๓๕๓๙๐๐๐๙๔๗ 

23,200.00 

หจก.รักษ์ชนา 
๐๕๒๓๕๓๙๐๐๐๙๔๗ 

23,200.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.60/2564 
28 มกราคม 2564 

29 นิตยสารและหนังสือพิมพ์  
19 รายการ จ านวน 1 งาน 

ห้องสมุด 

2,835.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญรัตน ์
3529900028392 

2,835.00 

ร้านเจริญรัตน ์
3529900028392 

2,835.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.51/2564 
29 มกราคม 2564 

30 จ้างท าปา้ยตราสัญลักษณ ์
จ านวน 1 งาน 

English Program 

6,313.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านยิ้มหวาน 
3529900137566 

6,313.00 

ร้านยิ้มหวาน 
3529900137566 

6,313.00 

ราคาท้องถิ่น จ.53/2564 
6 มกราคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
31 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 

จ านวน 1 งาน 
งานบ้าน 

1,100.00 -  เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

1,100.00 

หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

1,100.00 

ราคาท้องถิ่น จ.113/2564 
19 มกราคม 2564 

32 จ้างซักผ้าปู ปลอกหมอน ผ้าห่ม 
ห้องพยาบาล จ านวน 1 งาน 

งานพยาบาลและอนามัย 

2,500.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวฟองเพ็ญ ปัญญาสุข 
3529900161912 

2,500.00 

นางสาวฟองเพ็ญ ปัญญาสุข 
3529900161912 

2,500.00 

ราคาท้องถิ่น จ.114/2564 
19 มกราคม 2564 

33 จ้างซักรีดและท าความสะอาด
ผ้ามา่นจ านวน1งาน 

ภาษาไทย 

3,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์ ทาแก้ว 
3520100429980 

3,000.00 

นายสุทัศน์ ทาแก้ว 
3520100429980 

3,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.116/2564 
19 มกราคม 2564 

34 จา้งเช็ดและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 
จ านวน 1 งาน 

งานพัสด ุ

2,580.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

2,580.00 

ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

2,580.00 

ราคาท้องถิ่น จ.117/2564 
20 มกราคม 2564 

35 จ้างท าสีแทงค์น้ าและซ่อมประตู
ห้องเก็บของ  

จ านวน 1 งาน งานสาธารณูปโภค 

28,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายทรงรถ  เหล่าสุนา 
3400900068389 

28,000.00 

นายทรงรถ  เหล่าสุนา 
3400900068389 

28,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.5/2564 
25 มกราคม 2564 

36 จ้างท าแท่นตั้งโมเดล  
จ านวน 1 งาน  
บริหารทั่วไป 

13,600.00 
 

-  เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  สาระวรณ ์
572499002916 

13,600.00 

นายสมชาย  สาระวรณ์ 
572499002916 

13,600.00 

ราคาท้องถิ่น จ.56/2564 
25 มกราคม 2564 

37 จ้างท าภาพ Presentation  
จ านวน 1 งาน  
บริหารทั่วไป 

8,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต มหาวรรณ์ 
3520100426662 

8,500.00 

นายธนกฤต มหาวรรณ์ 
3520100426662 

8,500.00 

ราคาท้องถิ่น จ.57/2564/2564 
25 มกราคม 2564 

38 จ้างท าปา้ยผังงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จ านวน 1 งาน คณิตศาสตร ์

450.00 -  เฉพาะเจาะจง กิ๊ก สติกเกอร์ 
1529900138043 

450.00 

กิ๊ก สติกเกอร์ 
1529900138043 

450.00 

ราคาท้องถิ่น จ.122/2564 
22 มกราคม 2564 

39 จ้างท าปา้ยผังงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จ านวน 1 งาน คณิตศาสตร ์
 

150.00 -  เฉพาะเจาะจง ยิ้มหวาน 
3529900137566 

150.00 

ยิ้มหวาน 
3529900137566 

150.00 

ราคาท้องถิ่น จ.123/2564 
22 มกราคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
40 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 1 งาน 
งานการเงนิ 

650.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

650.00 

หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

650.00 

ราคาท้องถิ่น จ.124/2564 
28 มกราคม 2564 

41 จ้างท าโล่รางวัล ๘ โล ่
จ านวน 1 งาน 
กิจการนักเรียน 

10,400.00 -  เฉพาะเจาะจง ร้านโล่ล าปาง 
๓๕๒๐๓๐๐๐๐๑๙๒๔ 

10,400.00 

ร้านโล่ล าปาง 
๓๕๒๐๓๐๐๐๐๑๙๒๔ 

10,400.00 

ราคาท้องถิ่น จ.58/2564 
28 มค. 2564 

42 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงสาย LAN ที่
ขาดช ารุด 

จ านวน 1 งาน 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

8,718.36 - เฉพาะเจาะจง บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค 
จ ากัด 

๐๕๒๕๕๕๔๐๐๐๐๑๖ 
8,718.36 

บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค 
จ ากัด 

๐๕๒๕๕๕๔๐๐๐๐๑๖ 
8,718.36 

ราคาท้องถิ่น จ.59/2564 
28 มกราคม 2564 

43 จ้างท าปา้ยไวนิล 
จ านวน 1 งาน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1,380.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะซัน เอ็ม อาร์ 
เค (ส านักงานใหญ่) 

0523563001451 
1,380.00 

หจก.เดอะซัน เอ็ม อาร์ 
เค (ส านักงานใหญ่) 

0523563001451 
1,380.00 

ราคา 
ท้องถิ่น 

จ.128/2564 
29 มกราคม 2564 

44 จ้างท าสติ๊กเกอร์และป้าย 
ไวนิล จ านวน 1 งาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2,056  - เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะซัน เอ็ม อาร์ 
เค (ส านักงานใหญ่) 

0523563001451 
2,056.00 

หจก.เดอะซัน เอ็ม อาร์ 
เค (ส านักงานใหญ่) 

0523563001451 
2,056.00 

ราคา 
ท้องถิ่น 

จ.129/2564 
29 มกราคม 2564 

รวมเงินจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 1,529,744.54 บาท 
 
 

 


