แบบ สขร.๑

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

1

วัสดุโครงการงานพัฒนาบุคลากร
3 รายการ จานวน 1 งาน
บริหารวิชาการ
เสื้อคอโปโล จานวน 197 ตัว
คณิตศาสตร์

2

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

2,410.00

-

39,400.00

-

3

น้ามันเชื้อเพลิง 7 รายการ
จานวน 1 งาน
งานยานพาหนะ

25,304.01

-

4

คลอรีนก้อน (50 กก./ถัง) จานวน 1 ถัง
งานสาธารณูปโภค

7,800.00

-

5

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม
จานวน 600 รีม

49,800.00

-

20,000.00

-

บริหารวิชาการ
6

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อม
น้ามันเชื้อเพลิง จานวน 1 งาน
วิทยาศาสตร์

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
ร้านเอส เค พานิช
ร้านเอส เค พานิช
เฉพาะเจาะจง
ราคาท้องถิ่น
ซ.1/2564
3959900086291
3959900086291
14 ตุลาคม 2563
2,410.00
2,410.00
ร้านศรีรัตนา
ร้านศรีรัตนา
เฉพาะเจาะจง
ราคาท้องถิ่น
ซ.1/2564
3520101316968
3520101316968
19 ตุลาคม 2563
39,400.00
39,400.00
เฉพาะเจาะจง บริษัทพัฒนาสหกล จากัด บริษัทพัฒนาสหกล จากัด ราคาท้องถิ่น
ซ.2/2564
0525512000018
0525512000018
22 ตุลาคม 2563
25,304.01
25,304.01
ร้านอุดมกันทามาศ
ร้านอุดมกันทามาศ
เฉพาะเจาะจง
ราคาท้องถิ่น
ซ.3/2564
3529900100158
3529900100158
29 ตุลาคม 2563
7,800.00
7,800.00
ร้านเอส เค พานิช
ร้านเอส เค พานิช
เฉพาะเจาะจง
ราคาท้องถิ่น
ซ.4/2564
3959900086291
3959900086291
29 ตุลาคม 2563
49,800.00
49,800.00
เฉพาะเจาะจง นายสาเนาว์เนียมเพราะ นายสาเนาว์เนียมเพราะ ราคาท้องถิ่น
จ.1/2564
3529900195639 3529900195639
304610.0114 ตุลาคม
20,000.00
20,000.00
2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

7

บ.แมคมีเดียร์แอนด์เอเจนซี่ จากัด
จานวน 1 งาน
วิทยาศาสตร์
จ้างทาบอร์ดโครงงาน
จานวน 22 บอร์ด 1 งาน
วิทยาศาสตร์
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อม
น้ามันเชื้อเพลิง จานวน 1 งาน
คณิตศาสตร์

8
9

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
3,456.00

ราคากลาง
-

วิธีซื้อหรือ
จ้าง
เฉพาะเจาะจง

7,440.00

-

เฉพาะเจาะจง

56,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

10

จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ามัน
เชื้อเพลิง จานวน 1 งาน
คณิตศาสตร์

12,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

11

จ้างทาวารสารโรงเรียน
จานวน 1 งาน
งานประชาสัมพันธ์

81,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

รวมเงินจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
บ.แมคมีเดียร์แอนด์เอเจนซี่ บ.แมคมีเดียร์แอนด์เอเจนซี่ ราคาท้องถิ่น
จ.2/2564
0525554000351 0525554000351
14 ตุลาคม 2563
3,456.00
3,456.00
ร้านชัยรุ่งเรือง
ร้านชัยรุ่งเรือง
ราคาท้องถิ่น
จ.2/2564
3520100807062 3520100807062
14 ตุลาคม 2563
7,440.00
7,440.00
นางรัชดาภรณ์ ช่วยรักษา
นางรัชดาภรณ์ ช่วยรักษา ราคาท้องถิ่น
จ.3/2564
3102100044617 3102100044617
19 ตุลาคม 2563
56,000.00
56,000.00
นายชิงชัย พันธ์ชนะ
นายชิงชัย พันธ์ชนะ ราคาท้องถิ่น
จ.4/2564
3119800003359 3119800003359
19 ตุลาคม 2563
12,000.00
12,000.00
หจก.ณัฐพลการพิมพ์
หจก.ณัฐพลการพิมพ์ ราคาท้องถิ่น
จ.5/2564
๒๐๑๕
๒๐๑๕
29 ตุลาคม 2563
๐๕๑๓๕๕๘๐๐๐๖๑๒ ๐๕๑๓๕๕๘๐๐๐๖๑๒
81,000.00
81,000.00

304,610.01

บาท

