
                        แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 
 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั  
 

วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 วัสดุงานอาคารสถานที่  

๑๘ รายการ จ านวน ๑ งาน 
งานอาคารสถานที่ 

๑๕,๗๙๖.๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง 

๐๕๒๓๕๐๗๐๐๐๐๒๐ 

๑๕,๗๙๖.๐๐ 

หจก.เต๊กหมง 

๐๕๒๓๕๐๗๐๐๐๐๒๐ 

๑๕,๗๙๖.๐๐ 

ราคาท้องถิ่น ซ.125/2564 
1 เมษายน 2564 

2 หมึกพิมพ์ ๒๑ รายการ  
จ านวน ๑ งาน 

งานพัสดุ 

๑๒๖,๔๑๖.๐๐ ๑๒๖,๔๑๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟเอส คอมพิวเตอร์  
3520101554117 

๑๒๖,๔๑๖.๐๐ 

ร้านเอฟเอส คอมพิวเตอร์  
3520101554117 

๑๒๖,๔๑๖.๐๐ 

ราคาท้องถิ่น สัญญาเลขท่ี 9/2564 
5  เมษายน  2564 

3 หนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ - ๖ ๙๙ รายการ  

จ านวน ๑ งาน (21 รายการ) 
บริหารวิชาการ  

๘๘๓,๙๙๙.๐๐  ๔,๕๐๗,๒๒๒.๐๐ คัดเลือก บริษัท โมเดิร์น เอ็ด
ดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด  

0515535000073
๘๘๓,๙๙๙.๐๐  

บริษัท โมเดิร์น เอ็ด
ดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด  

0515535000073
๘๘๓,๙๙๙.๐๐ 

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 10/2564 
5  เมษายน  2564 

4 หนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ - ๖ ๙๙ รายการ  

จ านวน ๑ งาน (38 รายการ) 
บริหารวิชาการ  

๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐  ๔,๕๐๗,๒๒๒.๐๐ คัดเลือก บริษัท รักษ์กมน จ ากัด  
0525560001584 

๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท รักษ์กมน จ ากัด  
0525560001584 

๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ 

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 11/2564 
7  เมษายน 2564 

5 กระดาษถ่ายเอกสาร A๔  
๗๐ แกรม (๕๐๐ แผ่น/รีม)  

จ านวน 4๐๐ รีม 
บริหารวิชาการ 

33,200.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
๓๙๕๙๙๐๐๐๘๖๒๙๑ 

33,200.00 

ร้านเอส เค พานิช 
๓๙๕๙๙๐๐๐๘๖๒๙๑ 

33,200.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.126/2564 
27 เมษายน 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
6 น้ ามันเชื้อเพลิง ๘ รายการ  

จ านวน ๑ งาน 
งานยานพาหนะ 

19,076.64 - เฉพาะเจาะจง บจก.พัฒนาสหกล 
0525512000018 

19,076.64 

บจก.พัฒนาสหกล 
0525512000018 

19,076.64 

ราคาท้องถิ่น ซ.127/2564 
27 เมษายน 2564 

7 จ้างติดตั้งแผงพลาสติกหน้าร้อน
ขายอาหารในโรงอาหาร   

จ านวน ๑ งาน  งานโรงอาหาร 

31,700.00 - เฉพาะเจาะจง นางชลธิชา  ค ามาก 
3520100355510 

31,700.00 

นางชลธิชา  ค ามาก 
3520100355510 

31,700.00 

ราคาท้องถิ่น จ.101/2564 
2 เมษายน 2564 

8 จ้างเช็คเครื่อง-โปรแกรมและเครื่อง
ส ารองไฟ จ านวน 1 งาน 

งานบ้าน 

1,050.00 -  เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

1,050.00 

หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

1,050.00 

ราคาท้องถิ่น จ.201/2564 
2 เมษายน 2564 

9 จ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียน  
๑๒๔ - ๑๒๗ จ านวน ๑ งาน 

งานอาคารสถานที่ 

166,758.00 166,758.00 เฉพาะเจาะจง นายสุกิจ เปียงชมภู 
3520300348061 

166,758.00 

นายสุกิจ เปียงชมภู 
3520300348061 

166,758.00 

ราคาท้องถิ่น สญ.10/2564 
9 เมษายน 2564 

10 จ้างปรับปรุงห้องสมุด 
จ านวน 1 งาน 
งานห้องสมุด 

155,190.00 155,190.00 เฉพาะเจาะจง นางคงขวัญ  ชูสุวรรณ 
1529900566037 

155,190.00 

นางคงขวัญ  ชูสุวรรณ 
1529900566037 

155,190.00 

ราคาท้องถิ่น สญ.11/2564 
9 เมษายน 2564 

11 จ้างตรวจเช็คระยะรถตู้โรงเรียน
ทะเบียน นข 6959 ล าปาง 

จ านวน 1 งาน  
งานยานพาหนะ 

4,697.84 - เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทิร์น 
(ล าปาง)  

0525548000255 
4,697.84 

บจก.โตโยต้านอร์ทเทิร์น 
(ล าปาง)  

0525548000255 
4,697.84 

ราคาท้องถิ่น จ.202/2564 
16 เมษายน 2564 

12 จ้างซ่อมเครื่องท าน้ าเย็น  
จ านวน 1 งาน 
สาธารณูปโภค 

37,450.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งไฮ้ง้วน 
3529900320441 

37,450.00 

ร้านตั้งไฮ้ง้วน 
3529900320441 

37,450.00 

ราคาท้องถิ่น จ.104/2564 
16 เมษายน 2564 

13 จ้างเดินสายและติดตั้งระบบสายไฟ
เบอร์ออฟติก จ านวน 1 งาน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

80,143.00 -  เฉพาะเจาะจง บจก.คอมเทลซัพพลาย  
0505545001307 

80,143.00 

บจก.คอมเทลซัพพลาย  
0505545001307 

80,143.00 

ราคาท้องถิ่น จ.105/2564 
27 เมษายน 2564 

รวมเงินจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 3,315,476.48 บาท 
 
 

 


