
                        แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2564 
 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
 

วันที่ 1 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 วัสดุส านักงาน 27 รายการ 

จ านวน 1 งาน 
บริหารวิชาการ 

32,456.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

32,456.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

32,456.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.2/2564 (งปม.) 
5 พฤษภาคม 2564 

2 เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ 8 รายการ 
จ านวน 1 งาน 
งานตกแต่งฯ 

6,390.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัทเอกะ อะโกร จ ากัด 
0505555000982 

6,390.00 

บริษัทเอกะ อะโกร จ ากัด 
0505555000982 

6,390.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.128/2564 
5 พฤษภาคม 2564 

3 วัสดุส านักงาน 12 รายการ 
จ านวน 1 งาน  

งานทะเบียนนักเรียน 

17,611.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

17,611.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

17,611.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.129/2564 
5 พฤษภาคม 2564 

4 วัสดุโครงการส่งเสริมทักษะดา้น
เทคโนโลยีและภาษาดิจิตอล  
3 รายการ จ านวน 1 งาน 

EP 

3,980.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 
3529900012038 

3,980.00 

ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 
3529900012038 

3,980.00 

ราคาต่ าสุด ซ.84/2564 
14 พฤษภาคม 2564 

5 วัสดุครุภัณฑ์งานสาธารณูปโภค  
3 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

22,300.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมกันทามาศ 
3529900100158 

22,300.00 

ร้านอุดมกันทามาศ 
3529900100158 

22,300.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.130/2564 
17 พฤษภาคม 2564 

6 วัสดุกิจกรรมหนังสือเรียน IS  
4 รายการ จ านวน 1 งาน 

บริหารวิชาการ 

7,520.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

7,520.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

7,520.00 

ราคาต่ าสุด ซ.131/2564 
18 พฤษภาคม 2564 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
7 น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น 

8 รายการ จ านวน 1 งาน 
งานยานพาหนะ 

12,264.77 - เฉพาะเจาะจง บริษัทพัฒนาสหกล จ ากดั 
0525512000018 

12,264.77 

บริษัทพัฒนาสหกล จ ากดั 
0525512000018 

12,264.77 

ราคาท้องถิ่น ซ.132/2564 
18 พฤษภาคม 2564 

8 วัสดุส านักงาน 5 รายการ  
จ านวน 1 งาน 
บริหารวิชาการ 

809.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

809.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

809.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.2/2564 (งปม.) 
25 พฤษภาคม 2564 

9 วัสดุงานสาธารณูปโภค  
10 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

4,661.00 -  เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

4,661.00 

หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

4,661.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.85/2564 
25 พฤษภาคม 2564 

10 หนังสือส าหรับงานห้องสมุด 
110 รายการ จ านวน 1 งาน  

งานห้องสมุด 

25,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเชียบุ๊คส์ จ ากดั 
0105512004424 

25,000.00 

บริษัทเอเชียบุ๊คส์ จ ากดั 
0105512004424 

25,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.133/2564 
25 พฤษภาคม 2564 

11 วัสดุส านักงาน 11 รายการ 
จ านวน 1 งาน 
คณิตศาสตร์ 

19,930.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

19,930.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

19,930.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.134/2564 
25 พฤษภาคม 2564 

12 วัสดุส านักงาน 11 รายการ 
จ านวน 1 งาน 
คณิตศาสตร์ 

16,830.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

16,830.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

16,830.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.135/2564 
25 พฤษภาคม 2564 

13 วัสดุงานสาธารณูปโภค  
10 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

9,975.00 -  เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางคลังไฟฟา้ 
3529900094301 

9,975.00 

ร้านล าปางคลังไฟฟา้ 
3529900094301 

9,975.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.136/2564 
28 พฤษภาคม 2564 

14 วัสดุงานอาคารสถานที่   
25 รายการ จ านวน 1 งาน  

งานอาคารสถานที ่

28,601.00 -  เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

28,601.00 

หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

28,601.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.137/2564 
28 พฤษภาคม 2564 

15 เบรกเกอร์ 3P NF-30CS  
จ านวน 1 ตัว 

งานสาธารณูปโภค 

780.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัทเล่าจิ้นกวง 
0523539000947 

780.00 

บริษัทเล่าจิ้นกวง 
0523539000947 

780.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.86/2564 
28 พฤษภาคม 2564 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
16 หนังสือพิมพ์และวารสาร  

18 รายการ จ านวน 1 งาน 
งานห้องสมุด 

2,595.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญรัตน ์
3529900028392 

2,595.00 

ร้านเจริญรัตน ์
3529900028392 

2,595.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.87/2564 
28 พฤษภาคม 2564 

17 วัสดุกิจกรรมทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ 4 รายการ จ านวน 1 งาน 

ตปท.ก 

1,500.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

1,500.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

1,500.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.88/2564 
31 พฤษภาคม 2564 

18 วัสดุกิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ 
5 รายการ จ านวน 1 งาน 

ตปท.ก 

2,520.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,520.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,520.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.89/2564 
31 พฤษภาคม 2564 

19 จ้างตรวจเช็คระยะรถตู้โรงเรียน 
หมายเลขทะเบียน นข 1  

จ านวน ๑ งาน งานยานพาหนะ 

4,444.25 - เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าล าปาง จ ากัด 
0525558000746 

4,444.25 

บริษัท โตโยต้าล าปาง จ ากัด 
0525558000746 

4,444.25 

ราคาท้องถิ่น จ.205/2564 
6 พฤษภาคม 2564 

20 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 งาน 
งานการเงิน 

1,500.00 -  เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

1,500.00 

หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

1,500.00 

ราคาท้องถิ่น จ.207/2564 
6 พฤษภาคม 2564 

21 จ้างท าวารสารโรงเรียน  
จ านวน 1 งาน 

งานประชาสัมพันธ ์

37,450.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 2015 
0513558000612 

37,450.00 

หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 2015 
0513558000612 

37,450.00 

ราคาท้องถิ่น จ.107/2564 
17 พฤษภาคม2564 

22 จ้างท าคู่มือนักเรียน จ านวน 1 งาน 
งานกิจการนักเรียน 

112,000.00 112,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 2015 
0513558000612 

112,000.00 

หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 2015 
0513558000612 

112,000.00 

ราคาท้องถิ่น สญ.12/2564 
11 พฤษภาคม2564 

23 จ้างท าซองหนังสือและเกียรติบัตร 
จ านวน 1 งาน 
งานห้องสมุด 

2,500.00  - เฉพาะเจาะจง นายเมธชวิน ทิลาวงค์ 
1522900372054 

2,500.00 

นายเมธชวิน ทิลาวงค์ 
1522900372054 

2,500.00 

ราคาท้องถิ่น จ.209/2564 
19 พฤษภาคม2564 

24 จ้างท าระเบียนสะสมชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

จ านวน 1 งาน  งานแนะแนว 

15,600.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางบรรณกิจพริ้นติ้ง 
0523543000361 

15,600.00 

หจก.ล าปางบรรณกิจพริ้นติ้ง 
0523543000361 

15,600.00 

ราคาท้องถิ่น จ.210/2564 
21 พฤษภาคม2564 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
25 จ้างท าสื่อ multi-media  

จ านวน 1 งาน  
ภาษาต่างประเทศ ก 

4,000.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ณัชชา ดีไซน์ กรุ๊ป 
0523562001857 

4,000.00 

หจก.ณัชชา ดีไซน์ กรุ๊ป 
0523562001857 

4,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.211/2564 
28 พฤษภาคม 2564 

26 จ้างท าหนังสือ พิมพ์ 4 สี  
งานขี้ม่อน จ านวน 1 งาน 

ภาษาต่างประเทศ ก 

4,000.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ณัชชา ดีไซน์ กรุ๊ป 
0523562001857 

4,000.00 

หจก.ณัชชา ดีไซน์ กรุ๊ป 
0523562001857 

4,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.212/2564 
28 พฤษภาคม 2564 

27 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 4ประตู 
หมายเลขทะเบียน กง 8319 ล าปาง 
จ านวน 1 งาน  งานยานพาหนะ 

10,839.10 - เฉพาะเจาะจง กลการออโต้คาร์ 
3521200420241 

10,839.10 

กลการออโต้คาร์ 
3521200420241 

10,839.10 

ราคาท้องถิ่น จ.109/2564 
28 พฤษภาคม 2564 

28 จ้างซ่อมโต๊ะ เก้าอ้ี  
จ านวน 1 งาน  

งานอาคารสถานที ่

21,368.00 - เฉพาะเจาะจง นายทรงรถ  เหล่าสุนา 
3400900068389 

21,368.00 

นายทรงรถ  เหล่าสุนา 
3400900068389 

21,368.00 

ราคาท้องถิ่น จ.110/2564 
28 พฤษภาคม 2564 

29 จ้างซ่อมบ ารุงรักษา 
เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

78,000.00 - เฉพาะเจาะจง สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

78,000.00 

สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

78,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.111/2564 
28 พฤษภาคม 2564 

30 จ้างรื้อประตูห้องเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

จ านวน 1 งาน  English Program 

51,600.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวเกตุสุดา จันทร์แก้ว 
3520300228601 

51,600.00 

นางสาวเกตุสุดา จันทร์แก้ว 
3520300228601 

51,600.00 

ราคาท้องถิ่น จ.112/2564 
31 พฤษภาคม 2564 

31 จ้างท าชั้นวางรองเท้า 
 ตู้เอกสารห้องพักครู 

 จ านวน 1 งาน English Program 

54,150.00 - เฉพาะเจาะจง นายสุกิจ เปียงชมภู 
3520300348061 

54,150.00 

นายสุกิจ เปียงชมภู 
3520300348061 

54,150.00 

ราคาท้องถิ่น จ.113/2564 
31 พฤษภาคม 2564 

32 จ้างเข้าเล่มเอกสารพร้อมปริ้น
เอกสาร จ านวน 1 งาน 

งานกิจการนักเรียน 

800.00  -  เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้เบสท์  
1529900059020 

800.00 

ร้านก๊อปปี้เบสท์  
1529900059020 

800.00 

ราคาท้องถิ่น จ.223/2564 
31 พฤษภาคม2564 

33 จ้างถ่ายเอกสารจ านวน 714 ชุด 
ชุดละ 7 บาท จ านวน 1 งาน 

งาน ตปท.ก 

4,998.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านคิวซี ซีล็อก แอนด์ เซอร์วิส 

3520100853226 
4,998.00 

ร้านคิวซี ซีล็อก แอนด์ เซอร์วิส 

3520100853226 
4,998.00 

ราคาท้องถิ่น จ.224/2564 
31 พฤษภาคม 2564 

รวมเงินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2564 618,972.12 บาท  



 


