
                        แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 
 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั  
 

วันที่ 30 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 สารส้มก้อน จ านวน 2 กระสอบ 

งานสาธารณูปโภค 
1,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมกันทามาศ 

3529900100158 
1,000.00 

ร้านอุดมกันทามาศ 
3529900100158 

1,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.120/2565 
7 เมษายน 2565 

2 น้ ามันเชื้อเพลิง 4 รายการ 
จ านวน 1 งาน 
งานยานพาหนะ 

17,788.40 - เฉพาะเจาะจง บจก.พัฒนาสหกล 
0525512000018 

17,788.40 

บจก.พัฒนาสหกล 
0525512000018 

17,788.40 

ราคาท้องถิ่น ซ.157/2565 
18 เมษายน 2565 

3 ชุดทดสอบโควิด-19(ATK)  
ทางจมูก ชนิดHOME USE 

จ านวน 1,000 ชุด 
งานพยาบาลฯ 

47,500.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ช.เภสัช 
0525560001011 

47,500.00 

บจก.ช.เภสัช 
0525560001011 

47,500.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.158/2565 
18 เมษายน 2565 

4 วัสดุกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 6 รายการ จ านวน 1 งาน 

กิจการนักเรียน 

4,745.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
3529900019466 

4,745.00 

ร้านเอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
3529900019466 

4,745.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.121/2565 
20 เมษายน 2565 

5 วัสดุกิจกรรมค่ายผู้น า 6 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

กิจการนักเรียน 

2,752.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,752.00 

ร้านเอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,752.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.122/2565 
21 เมษายน 2565 

6 ต้นไม้ประดับ 4 รายการ  
จ านวน 1 งาน 
งานตกแต่งฯ 

2,950.00 - เฉพาะเจาะจง นางหัสยา  วงค์วัน 
352100515796 

2,950.00 

นางหัสยา  วงค์วัน 
352100515796 

2,950.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.123/2565 
22 เมษายน 2565 



7 หมึกพิมพ์ 10 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

งานพัสดุ 

9,740.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท 
0525562000399 

9,740.00 

บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท 
0525562000399 

9,740.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.159/2565 
25 เมษายน 2565 

8 หมึกพิมพ์ 5 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

งานพัสดุ 

9,420.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

9,420.00 

หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

9,420.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.160/2565 
25 เมษายน 2565 

9 กระดาษถ่ายเอกสารและหมึกพิมพ์  
7 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานพัสดุ 

89,010.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

89,010.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

89,010.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.161/2565 
25 เมษายน 2565 

10 หมึกพิมพ์ 9 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

งานพัสดุ 

64,298.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟเอส คอมพิวเตอร ์
3520101554117 

64,298.00 

ร้านเอฟเอส คอมพิวเตอร ์
3520101554117 

64,298.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.162/2565 
25 เมษายน 2565 

11 หมึกพิมพ์ 11 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

งานพัสดุ 

20,230.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
3529900019466 

20,230.00 

ร้านเอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
3529900019466 

20,230.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.163/2565 
25 เมษายน 2565 

12 ปากกาลูกลื่นกด 0.7  
จ านวน 30 ด้าม 
บริหารวิชาการ 

150.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

150.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

150.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.124/2565 
28 เมษายน 2565 

13 วัสดุกิจกรรมแผนงานวิชาการ  
6 รายการ จ านวน 1 งาน 

บริหารวิชาการ 

2,827.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

2,827.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

2,827.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.125/2565 
28 เมษายน 2565 

14 Flash Drive 32 GB 
 จ านวน 12 อัน 
บริหารวิชาการ 

2,400.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

2,400.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

2,400.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.126/2565 
28 เมษายน 2565 

15 วัสดุส านักงาน 23 รายการ 
จ านวน 1 งาน  
บริหารวิชาการ 

9,604.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

9,604.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

9,604.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.164/2565 
28 เมษายน 2565 

16 กรอบรูป ขนาด A4   
จ านวน 40 อัน 
บริหารวิชาการ 

6,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

6,000.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

6,000.00 

ราคาต่ าสุด ซ.165/2565 
28 เมษายน 2565 



17 วัสดุกิจกรรมหนังสือเรียน IS  
3 รายการ จ านวน 1 งาน 

บริหารวิชาการ 

5,108.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

5,108.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

5,108.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.166/2565 
28 เมษายน 2565 

18 จ้างท าป้ายสติ๊กเกอร์บนโฟมบอร์ด 
ต้อนรับผู้อ านวยการ จ านวน 1 งาน 

งานตกแต่ง 

500.00 - เฉพาะเจาะจง นายธนฤต มหาวรรณ์ 
3520100426662 

500.00 

นายธนฤต มหาวรรณ์ 
3520100426662 

500.00 

ราคาท้องถิ่น จ.52/2565  
1 เมษายน 2565 

19 จ้างตรวจเช็ครถทะเบียน  
นข 1010 ลป จ านวน 1 งาน 

งานยานพาหนะ 

14,348.70 - เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น 
(ล าปาง) จ ากัด 

0525548000255 
14,348.70 

บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น 
(ล าปาง) จ ากัด 

0525548000255 
14,348.70 

ราคาท้องถิ่น จ.46/2565 
5 เมษายน 2565 

20 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ห้องประชุมเสือป่า จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

850.00 - เฉพาะเจาะจง สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

850.00 

สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

850.00 

ราคาท้องถิ่น จ.53/2565 
19 เมษายน 2565 

21 จ้างล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

4,560.00  - เฉพาะเจาะจง สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

4,560.00 

สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

4,560.00 

ราคาท้องถิ่น จ.54/2565 
19 เมษายน 2565 

22 จ้างล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน 

จ านวน 1 งาน 
งานสาธารณูปโภค 

6,840.00  - เฉพาะเจาะจง สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

6,840.00 

สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

6,840.00 

ราคาท้องถิ่น จ.58/2565  
19 เมษายน 2565 

23 จ้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
สมานฉันท์รังสฤษฏ์ จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

6,080.00  - เฉพาะเจาะจง สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

6,080.00 

สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

6,080.00 

ราคาท้องถิ่น จ.47/2565 
19 เมษายน 2565 

24 จ้างล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศภายใน 

อาคารบวรวิทย์ จ านวน 1 งาน 
งานสาธารณูปโภค 

9,880.00 - เฉพาะเจาะจง สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

9,880.00 

สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

9,880.00 

ราคาท้องถิ่น จ.48/2565 
19 เมษายน 2565 

25 จ้างท าพวงมาลัยข้อพระกรณ ์ 
จ านวน 1 งาน 

กิจกรรมนักเรียน 

400.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเบต&จรันฟลาวเวอร์ 
3520101125224 

400.00 

ร้านเบต&จรันฟลาวเวอร์ 
3520101125224 

400.00 

ราคาท้องถิ่น จ.55/2565  
20 เมษายน 2565 



26 จ้างซ่อมเชื่อมรั่วแว็กเติมน้ ายา
เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

2,450.00 - เฉพาะเจาะจง สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

2,450.00 

สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

2,450.00 

ราคาท้องถิ่น จ.56/2565  
22 เมษายน 2565 

27 จ้างกั้นห้องบริเวณใต้อาคาร 
สมานฉันท์รังสฤษฎ์ จ านวน ๓ ห้อง 

งานอาคารสถานที่ 

499,130.39 499,130.39 เฉพาะเจาะจง หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร ์
0523544000879 

499,130.39 

หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ 
0523544000879 

499,130.39 

ราคาท้องถิ่น สญ.13/2565  
25 เมษายน 2565 

28 จ้างปรับปรุงห้องเวรยาม       
(ครูผู้หญิง) จ านวน 1 งาน 

กิจการนักเรียน 

36,380.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร ์
0523544000879 

36,380.00 

หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ 
0523544000879 

36,380.00 

ราคาท้องถิ่น จ.50/2565  
28 เมษายน 2565 

29 จ้างซ่อมและลงโปรแกรม 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักเรียน จ านวน ๓๐ ชุด  

จ านวน ๑ งาน 
งานคอมพิวเตอร์ 

9,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ไอแอม คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วสิ 

0523548001276 
9,000.00 

หจก.ไอแอม คอมพิวเตอร์ 
 แอนด์ เซอร์วิส 

0523548001276 
9,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.51/2565 
28 เมษายน 2565 

รวมเงินจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 885,941.49 บาท 
 
 

 


