
                        แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สงิหาคม 2564 
 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั  
 

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 ยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง  

จ านวน 4 เส้น 
งานยานพาหนะ 

11,600.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนา ไทร์ เซ็นเตอร ์
0523560002261 

11,600.00 

หจก.พัฒนา ไทร์ เซ็นเตอร ์
0523560002261 

11,600.00 

ราคาท้องถื่น ซ.185/2564 
2 สิงหาคม 2564 

2 วัสดุงานอาคารสถานที่  
23 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานอาคารสถานที่ 

16,531.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

16,531.00 

หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

16,531.00 

ราคาท้องถื่น ซ.186/2564 
2 สิงหาคม 2564 

3 เทปผ้ากาว 1.5 นิ้ว สีแดง  
จ านวน 30 ม้วน 
งานอาคารสถานที่ 

900.00 -  เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
3529900019466 

900.00 

ร้านเอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
3529900019466 

900.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.149/2564 
4 สิงหาคม 2564 

4 วัสดุงานอาคารสถานที่  
2 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานอาคารสถานที่ 

2,310.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

2,310.00 

หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

2,310.00 

ราคาท้องถื่น ซ.150/2564 
4 สิงหาคม 2564 

5 วัสดุสาธารณูปโภค  
5 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

1,515.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

1,515.00 

หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

1,515.00 

ราคาท้องถื่น ซ.151/2564 
4 สิงหาคม 2564 

6 วัสดุกิจกรรมการอบรมออนไลน์ให้กับครู 
17 รายการ จ านวน 1 งาน 

บริหารวิชาการ 

16,996.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

16,996.00 

ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

16,996.00 

ราคาท้องถื่น ซ.187/2564  
6 สิงหาคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
7 น้ ามันเชื้อเพลิง 4 รายการ  

จ านวน 1 งาน 
งานยานพาหนะ 

11,004.86 - เฉพาะเจาะจง บจก.พัฒนาสหกล 
0525512000018 

11,004.86 

บจก.พัฒนาสหกล 
0525512000018 

11,004.86 

ราคาท้องถื่น ซ.188/2564 
9  สิงหาคม 2564 

8 หนังสือADOMANIA 1:CAHIER D 
ACTIVITED+CD+PARCOURS 

DIGITA จ านวน 4 ชุด 
ตปท.ข 

1,422.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ดวงกมลสมัย 
0105525020903 

1,515.00 

บจก.ดวงกมลสมัย 
0105525020903 

1,515.00 

ราคาท้องถื่น ซ.152/2564 
9 สิงหาคม 2564 

9 หนังสือพิมพ์และวารสาร 
17 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานห้องสมุด 

2,743.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญรัตน์ 
3529900028393 

2,743.00 

ร้านเจริญรัตน์ 
3529900028393 

2,743.00 

ราคาท้องถื่น ซ.153/2564  
17 สิงหาคม 2564 

10 วัสดุซ่อมแซมปั๊มลม  
12  รายการ จ านวน 1 งาน 

งานยานพาหนะ 

5,900.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

5,900.00 

หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

5,900.00 

ราคาท้องถื่น ซ.189/2564 
19 สิงหาคม 2564 

11 เสื้อคอโปโล จ านวน 196 ตัว 
คณิตศาสตร์ 

39,200.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีรัตนา 
3520101316968 

5,900.00 

ร้านศรีรัตนา 
3520101316968 

5,900.00 

ราคาท้องถื่น ซ.190/2564 
20 สิงหาคม 2564 

12 จ้างเข้าเล่มอัดกาวเคลือบปก  
จ านวน 10 เล่ม 1 งาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีชุมชิว 
5529990002831 

1,000.00 

ร้านศรีชุมชิว 
5529990002831 

1,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.268/2564 
2 สิงหาคม 2564 

13 จ้างซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน 

จ านวน 1 งาน 
งานสาธารณูปโภค 

5,980.00 -  เฉพาะเจาะจง สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

5,980.00 

สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

5,980.00 

ราคาท้องถิ่น จ.136/2564 
2 สิงหาคม 2564 

14 จ้างซ่อมแซมประตูรถตู้  
นข 5678 ลป 
จ านวน 1 งาน  
งานยานพาหนะ 

11,973.30  - เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น 
(ล าปาง) จ ากัด 

0525548000255 
11,973.30 

บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น 
(ล าปาง) จ ากัด 

0525548000255 
11,973.30 

ราคาท้องถิ่น จ.137/2564 
2 สิงหาคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
15 จ้างอัดรูปขนาด 6p จ านวน 7 ใบ 

1 งาน 
งานประชาสัมพันธ์ 

350.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร ์
3529900436415 

350.00 

ร้านเลเซอร์ 
3529900436415 

350.00 

ราคาท้องถิ่น จ.271/2564 
2 สิงหาคม 2564 

16 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 
จ านวน 1 งาน 

งานประชาสัมพันธ์ 

150.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เค.อาร์ 
แอพพลิเคชั่น 

3520101133049 
150.00 

ร้าน เจ เค.อาร์ 
แอพพลิเคชั่น 

3520101133049 
150.00 

ราคาท้องถิ่น จ.272/2564 
2 สิงหาคม 2564 

17 จ้างปรับปรุงหลังคาคลุมพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเกษตรโรงเรือนอนุบาล

กล้าไม้และโรงเก็บวัสดุปลูก 
จ านวน ๑ งาน งานเกษตร 

132,650.00 132,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกตสุุดา จันทร์แก้ว 
3520300228601 

132,650.00 

นางสาวเกตสุุดา จันทร์แก้ว 
3520300228601 

132,650.00 

ราคาท้องถิ่น สญ.16/2564 
5 สิงหาคม 2564 

18 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  
ชั้น ๔ จ านวน 1 งาน 
กลุ่มสาระฯตปท.ก 

232,000.00 232,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์ บัวชุม 
3520300095899 

232,000.00 

นายพิสิษฐ์ บัวชุม 
3520300095899 

232,000.00 

ราคาท้องถิ่น สญ.17/2564 
8 สิงหาคม 2564 

19 จ้างซ่อมแซมระบบเกียร์รถตู้
โรงเรียน นข 1010 ลป  

จ านวน 1 งาน  
งานยานพาหนะ 

25,419.46 -  เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น 
(ล าปาง) จ ากัด 

0525548000255 
25,419.46 

บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น 
(ล าปาง) จ ากัด 

0525548000255 
25,419.46 

ราคาท้องถิ่น จ.138/2564 
11 สิงหาคม 2564 

20 จ้างซ่อมหลังคาอาคารโรงฝึกงาน
ช่างอุตสาหกรรม  
จ านวน 1 งาน 

งานอาคารสถานที่ 

4,200.00 -  เฉพาะเจาะจง นายสมชาย สาระวรณ์ 
5720499002916 

4,200.00 

นายสมชาย สาระวรณ์ 
5720499002916 

4,200.00 

ราคาท้องถิ่น จ.274/2564 
11 สิงหาคม 2564 

21 จ้างเหมาตดักระดาษเสรมิปกหนังสือ 
 จ านวน 1 งาน  
งานห้องสมุด 

1,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

1,000.00 

ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

1,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.275/2564 
18 สิงหาคม 2564 

รวมเงินจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 524,844.62 บาท 
 
 

 


