แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕61
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

1

6,630.00

-

2

วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 รายการ
จานวน 1 งาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หมึกพิมพ์ 3 รายการ จานวน 1 งาน

14,470.00

-

เฉพาะเจาะจง

3

เต็นท์นอน ขนาด 6 คน จานวน 2 หลัง

6,150.00

-

เฉพาะเจาะจง

4

วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 รายการ
จานวน 1 งาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9 รายการ
จานวน 1 งาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 11 รายการ
จานวน 1 งาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6,726.00

-

เฉพาะเจาะจง

5,210.00

-

5,985.00

7

วัสดุสานักงาน 5 รายการ
งานประดิษฐ์

8
9

5
6

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
ร้านลีเคหะภัณฑ์
ร้านลีเคหะภัณฑ์
ราคาท้องถิ่น
ซ.90/2561
6,630.00
6,630.00
3 มกราคม 2561
หจก.รักษ์ชนา
14,470.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
6,150.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
6,726.00

หจก.รักษ์ชนา
14,470.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
6,150.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
6,726.00

ราคาท้องถิ่น

เฉพาะเจาะจง

ร้านสมบูรณ์พานิช
5,210.00

ร้านสมบูรณ์พานิช
5,210.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.92/2561
3 มกราคม 2561

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านสมบูรณ์พานิช
5,985.00

ร้านสมบูรณ์พานิช
5,985.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.93/2561
3 มกราคม 2561

3,750.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านทิวลิป

ร้านทิวลิป

หมึกพิมพ์ 5 รายการ จานวน 1 งาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3,620.00

-

เฉพาะเจาะจง

หมึกพิมพ์ 7 รายการ จานวน 1 งาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3,600.00

-

เฉพาะเจาะจง

3,750.00
หจก.รักษ์ชนา
3,620.00
หจก.รักษ์ชนา
3,600.00

3,750.00
หจก.รักษ์ชนา
3,620.00
หจก.รักษ์ชนา
3,600.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.109/2561
4 มกราคม 2561
ซ.111/2561
5 มกราคม 2561
ซ.110/2561
5 มกราคม 2561

คณิตศาสตร์

ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น

ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น

ซ.88/2561
3 มกราคม 2561
ซ.94/2561
3 มกราคม 2561
ซ.89/2561
3 มกราคม 2561

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

10

วัสดุสานักงาน 3 รายการ จานวน 1 งาน
บริหารงานกิจการนักเรียน

796.00

-

11

วัสดุสานักงานและตลับหมึก 6 รายการ
จานวน 1 งาน
บริหารงานกิจการนักเรียน

7,830.00

-

12

VGA 19B DDR 3 จานวน 1 อัน
EP
ยางรถยนต์ จานวน 4 เส้น
งานยานพาหนะ
ยางรถยนต์ จานวน 4 เส้น
งานยานพาหนะ
วัสดุสานักงานและสื่อการสอน
14 รายการ จานวน 1 งาน
งานนักเรียนพิการเรียนร่วม
น้าดื่ม 250 ถังและน้าแข็ง
8 กระสอบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วัสดุจัดสวน 12 รายการ จานวน
1 งาน
งานเกษตร
หูฟัง จานวน 32 อัน
EP
วัสดุจัดสวนหย่อม 5 รายการ
งานตกแต่งฯ

1,300.00

-

11,400.00

-

11,400.00

-

6,760.00

-

5,320.00

13
14
15
16
17
18
19
20

วัสดุสานักงาน 2 รายการ
จานวน 1 งาน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ราคาท้องถิ่น
ซ.114/2561
796.00
796.00
10 มกราคม 2561
เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ราคาท้องถิ่น
ซ.100/2561
7,830.00
7,830.00
10 มกราคม 2561
เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พีซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พีซี คอมพิวเตอร์ ราคาท้องถิ่น
1,300.00
1,300.00
เฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนา ไทร์ เซ็นเตอร์ หจก.พัฒนา ไทร์ เซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น
11,400.00
11,400.00
เฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนา ไทร์ เซ็นเตอร์ หจก.พัฒนา ไทร์ เซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น
11,400.00
11,400.00
เฉพาะเจาะจง
ร้านทิวลิป
ร้านทิวลิป
ราคาท้องถิ่น
6,760.00
6,760.00

ซ.113/2561
9 มกราคม 2561
ซ.95/2561
9 มกราคม 2561
ซ.96/2561
9 มกราคม 2561
ซ.99/2561
9 มกราคม 2561

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดื่ม ต้นน้า
5,320.00

ร้านน้าดื่ม ต้นน้า
5,320.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.91/2561
3 มกราคม 2561

1,290.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านทองคา(ตาลคู่)
1,290.00

ร้านทองคา(ตาลคู่)
1,290.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.116/2561
11 มกราคม 2561

30,400.00

-

4,870.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัทสะอาดกรุ๊ป จากัด บริษัทสะอาดกรุ๊ป จากัด ราคาท้องถิ่น
30,400.00
30,400.00
เฉพาะเจาะจง
ร้านน้าผึ้งพันธุ์ไม้
ร้านน้าผึ้งพันธุ์ไม้
ราคาท้องถิ่น
4,870.00
4,870.00

ซ.97/2561
9 มกราคม 2561
ซ.117/2561
15 มกราคม 2561

1,648.00

-

เฉพาะเจาะจง

ซ.118/2561
15 มกราคม 2561

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
1,648.00

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
1,648.00

ราคาท้องถิ่น

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

21

วัสดุฝึกทักษะ 9 รายการ
จานวน 1 งาน
งานบ้าน

1,655.00

-

22

ข้อสอบCEPT จานวน 60 ชุด
EP

10,800.00

-

23
24
25
26
27
28
29

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม
จานวน 6 รีม
บริหารงานกิจการนักเรียน
วัสดุสานักงาน 3 รายการ
จานวน 1 งาน
บริหารงานกิจการนักเรียน
ชุดช้อน ส้อม จานวน 1 งาน
งานโภชนาการ
พันธุ์พืช 6 รายการ จานวน 1 งาน
งานตกแต่งฯ
พันธุ์พืช 9 รายการ จานวน 1 งาน
งานตกแต่งฯ
วัสดุอุปกรณ์เครือข่าย 2 รายการ
จานวน 1 งาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ
จานวน 1 งาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.
เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. ราคาท้องถิ่น
ซ.112/2561
นางเพ็ญพิมพ์ บริบูรณ์ นางเพ็ญพิมพ์ บริบูรณ์
8 มกราคม 2561
นางอาพัน มาน้อย
นางอาพัน มาน้อย
1,655.00
1,655.00
เฉพาะเจาะจง บจก.พัฒนาคุณภาพ
บจก.พัฒนาคุณภาพ ราคาท้องถิ่น
ซ.98/2561
วิชาการ (พว.)
วิชาการ (พว.)
9 มกราคม 2561

660.00

-

เฉพาะเจาะจง

3,100.00

-

เฉพาะเจาะจง

600.00

-

เฉพาะเจาะจง

3,005.00

-

4,340.00

-

17,500.00

-

20,500.00

-

10,800.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
660.00

10,800.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
660.00

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
3,100.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.119/2561
17 มกราคม 2561

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
3,100.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.120/2561
17 มกราคม 2561

บมจ.โรบินสัน ลาปาง
บมจ.โรบินสัน ลาปาง
600.00
600.00
เฉพาะเจาะจง
ร้านไม้สุนทรี
ร้านไม้สุนทรี
ร้านบ้านสวนการเกษตร ร้านบ้านสวนการเกษตร
3,005.00
3,005.00
เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์พันธุ์ไม้
ร้านสมบูรณ์พันธุ์ไม้
4,340.00
4,340.00
เฉพาะเจาะจง
หจก.รักษ์ชนา
หจก.รักษ์ชนา
17,500.00
17,500.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.123.3/2561
19 มกราคม 2561
ซ.122/2561
18 มกราคม 2561

เฉพาะเจาะจง

ราคาท้องถิ่น

หจก.รักษ์ชนา
20,500.00

หจก.รักษ์ชนา
20,500.00

ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น

ซ.121/2561
18 มกราคม 2561
ซ.105/2561
17 มกราคม 2561
ซ.104/2561
17 มกราคม 2561

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

30

วัสดุอุปกรณ์ICT 3 รายการ
จานวน 1 งาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
วัสดุอุปกรณ์เครือข่าย 2 รายการ
จานวน 1 งาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
วัสดุอุปกรณ์ICT 4 รายการ
จานวน 1 งาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
กรอบรูปพร้อมภาพ 2 รายการ
จานวน 1 งาน
งานอาคารสถานที่
ดอกไม้ 2 รายการ จานวน 1 งาน
งานตกแต่งฯ

8,390.00

-

16,650.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัทมิซูอิ อิเล็กเทค จากัด บริษัทมิซูอิ อิเล็กเทค จากัด ราคาท้องถิ่น
16,650.00
16,650.00

ซ.101/2561
17 มกราคม 2561

11,390.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเบสท์คอมพิวเตอร์
11,390.00

ร้านเบสท์คอมพิวเตอร์
11,390.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.102/2561
17 มกราคม 2561

6,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านดีโซนกรอบรูป
6,000.00

ร้านดีโซนกรอบรูป
6,000.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.106/2561
18 มกราคม 2561

2,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านวนารมย์
2,000.00

ร้านวนารมย์
2,000.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.124/2561
22 มกราคม 2561

4,950.00

-

เฉพาะเจาะจง

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็น ดี ช๊อป
4,950.00
ร้านเอส เค พานิช
15,010.00

ราคาท้องถิ่น

15,010.00

ร้านเอ็น ดี ช๊อป
4,950.00
ร้านเอส เค พานิช
15,010.00

ซ.123/2561
18 มกราคม 2561
ซ.110/2561
19 มกราคม 2561

1,035.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชั่นเนอรี
1,035.00

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชั่นเนอรี
1,035.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.125/2561
22 มกราคม 2561

8,965.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชั่นเนอรี
8,965.00

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชั่นเนอรี
8,965.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.119/2561
22 มกราคม 2561

6,080.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเฮือนอาภรณ์
6,080.00

ร้านเฮือนอาภรณ์
6,080.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.109/2561
19 มกราคม 2561

31
32
33
34
35

วัสดุฝึกทักษะ 3 รายการ จานวน 1 งาน

36

วัสดุสานักงานและหมึกพิมพ์
6 รายการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย
จานวน 9 เล่ม
ต่างประเทศ ก
วัสดุสานักงาน 13 รายการ
จานวน 1 งาน
ต่างประเทศ ก
พานขันดอกทรงเจ้านาง 10 นิ้ว
จานวน 16 ใบ
ศิลปะ

37
38
39

ช่างอุตสาหกรรม

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
หจก.รักษ์ชนา
หจก.รักษ์ชนา
ราคาท้องถิ่น
ซ.103/2561
8,390.00
8,390.00
17 มกราคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

40

หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ 8 รายการ
จานวน 1 งาน
งานธุรการ
ป้ายห้องน้า จานวน 2 แผ่น
งานอาคารสถานที่
วัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ
งานประดิษฐ์

10,980.00

-

120.00

-

เฉพาะเจาะจง

600.00

-

เฉพาะเจาะจง

วัสดุสานักงาน 9 รายการ
จานวน 1 งาน
บริหารงานกิจการนักเรียน
วัสดุสานักงาน 6 รายการ
จานวน 1 งาน
งานห้องสมุด
วัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ
จานวน 1 งาน
งานโภชนาโรงเรียน
หนังสือประกอบการเรียน
16 รายการ จานวน 1 งาน
ต่างประเทศ ก.
น้าส้ม จานวน 150 แก้ว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วัสดุงานโสตทัศนศึกษา 7 รายการ
งานโสตทัศนศึกษา
กระดาษปริ้นต่อเนื่องอักษรเบรลล์
งานนักเรียนพิการเรียนร่วม
น้ายาทาความสะอาด 9 รายการ
จานวน 1 งาน
บริหารทั่วไป

3,870.00

-

เฉพาะเจาะจง

462.00

-

เฉพาะเจาะจง

12,860.00

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟ เอส คอมพิวเตอร์ ร้านเอฟ เอส คอมพิวเตอร์ ราคาท้องถิ่น
ซ.111/2561
10,980.00
10,980.00
19 มกราคม 2561
ร้านรักกันโฆษณา
120.00
ร้านถุงเงิน
นส.ธัญลักษณ์ พีระเชื้อ
600.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชั่นเนอรี
3,870.00

ร้านรักกันโฆษณา
120.00
ร้านถุงเงิน
นส.ธัญลักษณ์ พีระเชื้อ
600.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชั่นเนอรี
3,870.00

ราคาท้องถิ่น

ราคาท้องถิ่น

ซ.127/2561
24 มกราคม 2561

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชั่นเนอรี
462.00

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชั่นเนอรี
462.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.123.4/2561
19 มกราคม 2561

-

เฉพาะเจาะจง บริษัทอินทราเซรามิค จากัด บริษัทอินทราเซรามิค จากัด ราคาท้องถิ่น
12,860.00
12,860.00

ซ.112/2561
19 มกราคม 2561

7,995.95

-

เฉพาะเจาะจง

บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น

บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น

7,995.95

7,995.95

525.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านไทยออเร็นจ์

ร้านไทยออเร็นจ์

525.00

525.00

28,370.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ-ไอ ไพศาล ลาปาง

ร้านเอ-ไอ ไพศาล ลาปาง

28,370.00

28,370.00

1,700.00

-

เฉพาะเจาะจง

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลาปาง

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลาปาง

1,700.00

1,700.00

39,500.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านพีซีโปรดักส์

ร้านพีซีโปรดักส์

39,500.00

39,500.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.123.2/2561
19 มกราคม 2561
ซ.123.1/2561
18 มกราคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ซ.108/2561
19 มกราคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ซ.126/2561
22 มกราคม 2561
ซ.107/2561
19 มกราคม 2561
ซ.115/2561
17 มกราคม 2561
ซ.121/2561
25 มกราคม 2561

ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

51

น้ามันเชื้อเพลิง 5 รายการ
จานวน 1 งาน
งานยานพาหนะ
วัสดุงานโสตทัศนศึกษา 2 รายการ
งานโสตทัศนศึกษา
แผ่นยิปซั่ม จานวน 1 กล่อง
งานอาคารสถานที่

22,229.89

-

514.00

-

เฉพาะเจาะจง

190.00

-

เฉพาะเจาะจง

วัสดุสานักงาน 2 รายการ
จานวน 1 งาน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
วัสดุศลิ ปะ 9 รายการ
จานวน 1 งาน
ศิลปะ
ฝาท่อ จานวน 2 ฝา
งานอาคารสถานที่
ผ้าเครปมัน จานวน 334 หลา
งานอาคารสถานที่
วัสดุงานอาคารสถานที่ 20 รายการ
จานวน 1 งาน
งานอาคารสถานที่
ผ้า จานวน 25 หลา
งานอาคารสถานที่
เข็มหมุด+หัวมุก จานวน 10 กล่อง
งานอาคารสถานที่
กรอบรูป ขนาดA4 จานวน 25 กรอบ
ศิลปะ

6,500.00

-

เฉพาะเจาะจง

9,745.00

-

400.00

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษัทพัฒนาสหกล จากัด บริษัทพัฒนาสหกล จากัด ราคาท้องถิ่น
ซ.120/2561
22,229.89
22,229.89
25 มกราคม 2561
ร้านเอ-ไอ ไพศาล ลาปาง

ร้านเอ-ไอ ไพศาล ลาปาง

514.00
ร้านลาปางอิสระวัสดุ
ก่อสร้าง
190.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชั่นเนอรี
6,500.00

514.00
ร้านลาปางอิสระวัสดุ
ก่อสร้าง
190.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชั่นเนอรี
6,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านภิรมย์ศิลป์
9,745.00

-

เฉพาะเจาะจง

10,688.00

-

เฉพาะเจาะจง

5,013.00

-

เฉพาะเจาะจง

800.00

-

เฉพาะเจาะจง

790.00

-

เฉพาะเจาะจง

2,500.00

-

เฉพาะเจาะจง

ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น

ซ.130/2561
30 มกราคม 2561
ซ.131/2561
31 มกราคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ซ.122/2561
29 มกราคม 2561

ร้านภิรมย์ศิลป์
9,745.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.126/2561
30 มกราคม 2561

ร้านพรสวัสดิ์
400.00
ร้านโซนี่บาร์ซ่าร์
10,688.00
ร้านลีเคหะภัณฑ์
5,013.00

ร้านพรสวัสดิ์
400.00
ร้านโซนี่บาร์ซ่าร์
10,688.00
ร้านลีเคหะภัณฑ์
5,013.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.129/2561
31 มกราคม 2561
ซ.113/2561
19 มกราคม 2561
ซ.129/2561
31 มกราคม 2561

ร้านโซนี่บาร์ซ่าร์
800.00
ร้านแม่น้องสังฆภัณฑ์
790.00
ร้านดีโซนกรอบรูป
2,500.00

ร้านโซนี่บาร์ซ่าร์
800.00
ร้านแม่น้องสังฆภัณฑ์
790.00
ร้านดีโซนกรอบรูป
2,500.00

ราคาท้องถิ่น

ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น

ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น

ซ.123.5/2561
19 มกราคม 2561
ซ.123.6/2561
19 มกราคม 2561
ซ.123.7/2561
19 มกราคม 2561

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

62

วัสดุวิทยาศาสตร์ 30 รายการ
จานวน 1 งาน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

12,310.66

-

เฉพาะเจาะจง

63

วัสดุวิทยาศาสตร์ 22 รายการ
จานวน 1 งาน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

15,264.00

-

เฉพาะเจาะจง

64

วัสดุงานอาคารสถานที่ 23 รายการ
จานวน 1 งาน
งานอาคารสถานที่

7,509.00

-

เฉพาะเจาะจง

65

วัสดุงานสาธารณูปโภค 26 รายการ
จานวน 1 งาน
งานสาธารณูปโภค

21,310.00

-

เฉพาะเจาะจง

66

หนังสือประกอบการเรียน 2 รายการ
ตปท.ข
หนังสือประกอบการเรียน 4 รายการ
ตปท.ข

3,960.00

-

เฉพาะเจาะจง

8,212.50

-

เฉพาะเจาะจง

68

จ้างทาธงชาติขนาด 1.80*3
เมตร
งานอาคารสถานที่

3,000.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

69

ซ่อมรถตู้หมายเลขเบียน นข 1010
ลป.

5,564.00

-

อู่ อ.สุรินทร์
5,564.00

อู่ อ.สุรินทร์
5,564.00

ราคาท้องถิ่น

จ.164/2561
5 มกราคม 2561

70

งานยานพาหนะ
จ้างเหมารถไมโครบัสพร้อมน้ามัน
วิทยาศาสตร์

เฉพาะ
เจาะจง

60,000.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

จ.165/2561
8 มกราคม 2561

-

เฉพาะ
เจาะจง

นายพจน์สุวรรณ ขาว
มะลิ
60,000.00
ร้านเอสเค พานิช
5,565.00

ราคาท้องถิ่น

5,565.00

นายพจน์สุวรรณ ขาว
มะลิ
60,000.00
ร้านเอสเค พานิช
5,565.00

ราคาท้องถิ่น

จ.166/2561
8 มกราคม 2561

67

71

จ้างทาเอกสารประกอบกิจกรรม
วิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
บริษัทแกมมาโก้
บริษัทแกมมาโก้
ราคาท้องถิ่น
ซ.124/2561
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
30 มกราคม 2561
12,310.66
12,310.66
บริษัทยูเนี่ยนซายน์
บริษัทยูเนี่ยนซายน์ ราคาท้องถิ่น
ซ.125/2561
จากัด
จากัด
30 มกราคม 2561
15,264.00
15,264.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ราคาท้องถิ่น
ซ.127/2561
เต๊กหมง
เต๊กหมง
31 มกราคม 2561
7,509.00
7,509.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ราคาท้องถิ่น
ซ.128/2561
เต๊กหมง
เต๊กหมง
31 มกราคม 2561
21,310.00
21,310.00
บริษัทดวงกมลสมัย จากัด บริษัทดวงกมลสมัย จากัด ราคาท้องถิ่น
ซ.128/2561
3,960.00
3,960.00
29 มกราคม 2561
บริษัทดวงกมลสมัย จากัด บริษัทดวงกมลสมัย จากัด ราคาท้องถิ่น
ซ.123/2561
8,212.50
8,212.50
29 มกราคม 2561
นางจิระ สมิทธิธรรม
นางจิระ สมิทธิธรรม ราคาท้องถิ่น
จ.163/2561
3,000.00
3,000.00
5 มกราคม 2561

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

72

จ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
งานยานพาหนะ
จ้างเหมารถไมโครบัสพร้อมน้ามัน
วิทยาศาสตร์
จ้างเหมารถไมโครบัสพร้อมน้ามัน
EP

250.00

-

24,000.00

-

14,400.00

-

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

32,870.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

10,000.00

-

นายอนุรักษ์ อนาไชย
10,000.00
นายพจน์สุวรรณ ขาว
มะลิ
58,000.00

นายอนุรักษ์ อนาไชย
10,000.00
นายพจน์สุวรรณ ขาว
มะลิ
58,000.00

ราคาท้องถิ่น

58,000.00

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

จ้างทาป้ายไวนิล
วิทยาศาสตร์

660.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

บ.แมคมีเดียแอนด์เอเจนซี่
จากัด

บ.แมคมีเดียแอนด์เอเจนซี่
จากัด

ราคาท้องถิ่น

79

จ้างเข้าเล่มอัดกาว เคลือบปก
การเงิน

250.00

-

660.00
ร้าน ศรีชุมชิว
250.00

ราคาท้องถิ่น

80

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อม
น้ามัน

12,000.00

-

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

660.00
ร้าน ศรีชุมชิว
250.00

จ.173/2561
15 มกราคม 2561

บ.นิววิริยะยานยนต์ทัวร์
จากัด

บ.นิววิริยะยานยนต์ทัวร์
จากัด

ราคาท้องถิ่น

12,000.00

12,000.00

จ.174/2561
17 มกราคม 2561
จ.175/2561
17 มกราคม 2561

เฉพาะ
เจาะจง

บ.นิววิริยะยานยนต์ทัวร์
จากัด

บ.นิววิริยะยานยนต์ทัวร์
จากัด

5,000.00

5,000.00

73
74
75
76
77
78

จ้างเหมาปูกระเบื้องห้องพักครู
ตปท ข

อาคารสถานที่
จ้างเหมารถไมโครบัสพร้อมน้ามัน
ภาษาไทย
จ้างเหมารถไมโครบัสพร้อมน้ามัน
วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์
81

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อม
น้ามัน

กิจการนักเรียน

5,000.00

-

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
หจก.พัฒนาไทร์เซ็นเตอร์ หจก.พัฒนาไทร์เซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น
จ.167/2561
250.00
250.00
8 มกราคม 2561
นายภัทรพล สมปาน
นายภัทรพล สมปาน ราคาท้องถิ่น
จ.168/2561
24,000.00
24,000.00
10 มกราคม 2561
นายวีระวัฒน์ ไชย
นายวีระวัฒน์ ไชย ราคาท้องถิ่น
จ.169/2561
สมบัติ
สมบัติ
10 มกราคม 2561
14,400.00
14,400.00
นายชินภัทร สิงห์สัน
นายชินภัทร สิงห์สัน ราคาท้องถิ่น
จ.170/2561
32,870.00
32,870.00
15 มกราคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ราคาท้องถิ่น

จ.171/2561
15 มกราคม 2561
จ.172/2561
15 มกราคม 2561

จ.176/2561
17 มกราคม 2561

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

82

จ้างเหมารถไมโครบัสพร้อมน้ามัน
วิทยาศาสตร์
จ้างทาเอกสารประกอบติว ONET
ต่างประเทศ ก

2,500.00

-

7,997.00

-

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

84

จ้างทาสีอาคารวิบูลพล 1
บริหารทั่วไป

38,463.00

-

85

จ้างทาขวบนแห่องค์ 1 ยอคุณนพ
สะหรีฯ

28,800.00

-

16,580.00

83

86
87
88

ศิลปะ
จ้างทาป้ายไวนิลปละป้าน
นิทรรศการ
วิชาการ
จ้างทาเล่มสูจิบัตร
วิชาการ
จ้างทางานแบรคดรอป
วิชาการ

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

หจก.รวยแน่
38,463.00
นายสกนธ์ ปิงกัน
28,800.00

หจก.รวยแน่
38,463.00
นายสกนธ์ ปิงกัน
28,800.00

ราคาท้องถิ่น

-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัทแมคมีเดียแอนด์เอเจนซี่จากัด

บริษัทแมคมีเดียแอนด์เอเจนซี่จากัด

16,580.00

16,580.00

ราคาท้องถิ่น

จ.183/2561
19 มกราคม 2561

200.00

-

ร้านเอสเค พานิช
200.00
ร้านเลเซอร์ลาปางอิงค์
เจ็ท
38,890.00
ร้านป้ายธนฤต
มหาวรรณ์
7,960.00
นายสุรเชษฐ์ คมขา
2,000.00
นายสกนธ์ ปิงกัน
3,500.00

ร้านเอสเค พานิช
200.00
ร้านเลเซอร์ลาปางอิงค์
เจ็ท
38,890.00
ร้านป้ายธนฤต
มหาวรรณ์
7,960.00
นายสุรเชษฐ์ คมขา
2,000.00
นายสกนธ์ ปิงกัน
3,500.00

ราคาท้องถิ่น

38,890.00

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

จ.184/2561
19 มกราคม 2561
จ.185/2561
19 มกราคม 2561

86

จ้างทาป้ายและร่มสาหรับจัด
นิทรรศการ

7,960.00

-

90

วิชาการ
จ้างเหมาแต่งหน้าทาผม
ศิลปะ

เฉพาะ
เจาะจง

2,000.00

-

91

จ้างทาเอกสารประกอบการสอนยุว
กาชาด

3,500.00

-

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

ศิลปะ

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
นายวีรภัทร พรมใส
นายวีรภัทร พรมใส ราคาท้องถิ่น
จ.178/2561
2,500.00
2,500.00
18 มกราคม 2561
ร้านคิวซี ซีล็อก แอนด์
ร้านคิวซี ซีล็อก แอนด์
ราคาท้องถิ่น
จ.179/2561
เซอร์วิส
เซอร์วิส
19 มกราคม 2561
7,997.00
7,997.00

ราคาท้องถิ่น

ราคาท้องถิ่น

จ.181/2561
19 มกราคม 2561
จ.182/2561
19 มกราคม 2561

ราคาท้องถิ่น

จ.186/2561
19 มกราคม 2561

ราคาท้องถิ่น

จ.187/2561
19 มกราคม 2561
จ.187.1/2561
19 มกราคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

92

จ้างตกแต่งเวทีกลางและเวทีหอประชุม
บุญชู

4,500.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

15,000.00

-

3,900.00

-

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

2,160.00

-

93
94
95
96
97
98
99

ศิลปะ
จ้างทาธง แดง-ขาว
กิจการนักเรียน
จ้างทาบอร์ด
ต่างประเทศ ก
จ้างทาธง แดง-ขาว
อาคารสถานที่
จ้างทาป้าไวนิล
อาคารสถานที่
จ้างทาหนังสือโรงเรียน
พระราชทาน
ธุรการ
จ้างทาป้ายไวนิล
คอมพิวเตอร์

5,400.00

-

11,500.00

-

2,700.00

-

จ้างทาเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน

6,600.00

-

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
100 จ้างทาเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน

101
102

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จ้างทาสีอาคารสมานฉันท์
รังสฤษฏ์
งานอาคารสถานที่
จ้างทาสีอาคารบวรวิทย์
งานอาคารสถานที่

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
นางสมจิตต์ วงศ์เหมย นางสมจิตต์ วงศ์เหมย ราคาท้องถิ่น
จ.187.2/2561
4,500.00
4,500.00
19 มกราคม 2561
นางสาวสุวิมล จุมปู
15,000.00

นางสาวสุวิมล จุมปู
15,000.00

ราคาท้องถิ่น

ร้านยิ้มหวานโกดักเอกซ์
เพรส
3,900.00

ร้านยิ้มหวานโกดักเอกซ์
เพรส
3,900.00

ราคาท้องถิ่น

นางจิระ สมิทธิธรรม
2,160.00
ร้านรักกันโฆษณา
5,400.00

นางจิระ สมิทธิธรรม
2,160.00
ร้านรักกันโฆษณา
5,400.00

ราคาท้องถิ่น

ร้านอาร์ตรูมปริ้นแอนด์
ดีไซน์

ร้านอาร์ตรูมปริ้นแอนด์
ดีไซน์

ราคาท้องถิ่น

11,500.00
ร้านรักกันโฆษณา
2,700.00

11,500.00
ร้านรักกันโฆษณา
2,700.00

ราคาท้องถิ่น

ร้านคิวซี ซีล็อก แอนด์
เซอร์วิส

ร้านคิวซี ซีล็อก แอนด์
เซอร์วิส

ราคาท้องถิ่น

6,600.00
นายสกนธ์ ปิงกัน
3,450.00

ราคาท้องถิ่น

จ.191/2561
22 มกราคม 2561

ราคาท้องถิ่น

จ.187.3/2561
19 มกราคม 2561
จ.187.4/2561
19 มกราคม 2561
จ.187.5/2561
19 มกราคม 2561
จ.187.6/2561
19 มกราคม 2561
จ.188/2561
19 มกราคม 2561
จ.189/2561
22 มกราคม 2561
จ.190/2561
22 มกราคม 2561

3,450.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

6,600.00
นายสกนธ์ ปิงกัน
3,450.00

43,800.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

นายอานวย ใจยา
43,800.00

นายอานวย ใจยา
43,800.00

ราคาท้องถิ่น

จ.192/2561
22 มกราคม 2561

99,257.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

นายอานวย ใจยา
99,257.00

นายอานวย ใจยา
99,257.00

ราคาท้องถิ่น

จ.193/2561
19 มกราคม 2561

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

103

จ้างทาหลังคาอ่างล้างมือ
อาคารกีรติคุณ

7,085.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

1,500.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

นายสุรเชษฐ์ คมขา
1,500.00

นายสุรเชษฐ์ คมขา
1,500.00

ราคาท้องถิ่น

จ.195/2561
23 มกราคม 2561

600.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

นายสันติ พุทธิมา
600.00

นายสันติ พุทธิมา
600.00

ราคาท้องถิ่น

จ.196/2561
23 มกราคม 2561

2,500.00

-

1,600.00

-

นายสุรเชษฐ์ คมขา
2,500.00
นายสันติ พุทธิมา
1,000.00
นายสุรเชษฐ์ คมขา
1,600.00

นายสุรเชษฐ์ คมขา
2,500.00
นายสันติ พุทธิมา
1,000.00
นายสุรเชษฐ์ คมขา
1,600.00

ราคาท้องถิ่น

1,000.00

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

จ.197/2561
23 มกราคม 2561
จ.198/2561
23 มกราคม 2561
จ.199/2561
23 มกราคม 2561

1,500.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

นายสันติ พุทธิมา
1,500.00

นายสันติ พุทธิมา
1,500.00

ราคาท้องถิ่น

จ.200/2561
23 มกราคม 2561

17,340.00

-

11,100.00

-

67,200.00

-

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

นายชานินทร์ นาคเงิน
17,340.00
นายสันติ พุทธิมา
11,100.00
หจก.รวยแน่
67,200.00

นายชานินทร์ นาคเงิน ราคาท้องถิ่น
17,340.00
นายสันติ พุทธิมา
ราคาท้องถิ่น
11,100.00
หจก.รวยแน่
ราคาท้องถิน่
67,200.00

จ.201/2561
19 มกราคม 2561
จ.202/2561
19 มกราคม 2561
จ.203/2561
22 มกราคม 2561

104
105
106
107

งานอาคารสถานที่
จ้างแต่งหน่าทาผม(ระบาแวว
พัชนี)
ศิลปะ
จ้างเหมาซักแห้งชุดแสดงแวว
พัชนี
ศิลปะ
จ้างแต่งหน้าทาผม(นครลาปางฯ)
ศิลปะ
จ้างเหมาซักชุดแสดงนครลาปางฯ
ศิลปะ

108 จ้างแต่งหน้าทาผม(องค์ 4 ศิษย์เก่า
ฯ)

ศิลปะ
109 จ้างเหมาซักแห้งชุดแสดงองค์ 4 ศิษย์
เก่าฯ

110
111

ศิลปะ
จ้างเช่าเหมาเครื่องเสียง
ศิลปะ
จ้างเหมาซักชุดงานดนตรี
ศิลปะ

112 จ้างทาสี,ซ่อมรางน้าและซ่อมแซมผนัง
อาคารกีรติกณ
ุ

อาคารสถานที่

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
หจก.รวยแน่
หจก.รวยแน่
ราคาท้องถิ่น
จ.194/2561
7,085.00
7,085.00
22 มกราคม 2561

ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

113

จ้างทาหลังคาเวทีสวนป่าสมเด็จ
อาคารสถานที่

25,250.00

-

114

จ้างซ่อมและลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
งานธุรกิจ

11,200.00

-

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

115

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อม
น้ามัน

3,000.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สุปราณีขนส่ง
3,000.00

หจก.สุปราณีขนส่ง
3,000.00

ราคาท้องถิ่น

จ.206/2561
25 มกราคม 2561

1,455.00

-

ร้านรักกันโฆษณา
1,455.00
หจก.รวยแน่
6,366.00

ร้านรักกันโฆษณา
1,455.00
หจก.รวยแน่
6,366.00

ราคาท้องถิ่น

6,366.00

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

จ.207/2561
25 มกราคม 2561
จ.208/2561
25 มกราคม 2561

68,216.73

-

เฉพาะ
เจาะจง

นายอานวย ใจยา
68,216.73

นายอานวย ใจยา
68,216.73

ราคาท้องถิ่น

จ.209/2561
25 มกราคม 2561

11,200.00

-

น้องแบงค์การดับเพลิง
11,200.00

น้องแบงค์การดับเพลิง
11,200.00

ราคาท้องถิ่น

12,000.00

-

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท นิววิริยะยานยนต์ทัวร์
จากัด

บริษัท นิววิริยะยานยนต์ทัวร์
จากัด

ราคาท้องถิ่น

12,000.00
นางรัชดาภรณ์ ช่วย
รักษา
14,000.00
นายมนตรี ศิริวัล
22,500.00
นายอานวย ใจยา
32,500.00

12,000.00
นางรัชดาภรณ์ ช่วย
รักษา
14,000.00
นายมนตรี ศิริวัล
22,500.00
นายอานวย ใจยา
32,500.00

จ.210/2561
25 มกราคม 2561
จ.211/2561
30 มกราคม 2561

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
116
จ้างสกรีนผ้าปูโต๊ะ
บริหารทั่วไป
117 จ้างทาขอบปูนรอบอาคารวิบูลพล
1
อาคารสถานที่
118 จ้างซ่อมพื้นทางเดินด้านหน้าอาคาร
บุญชู

119
120
121

อาคารสถานที่
จ้างเติมน้ายาถังดับเพลิง
อาคารสถานที่
จ้างเหมารถบัสพร้อมน้ามัน
คอมพิวเตอร์
จ้างเหมารถบัสพร้อมน้ามัน
คณิตศาสตร์

122 จ้างเหมารถไมโครบัสพร้อมน้ามัน
ศิลปะ
123
จ้างทาสีขอบฟุตบาท
อาคารสถานที่

14,000.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

22,500.00

-

32,500.00

-

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
นายอานวย ใจยา
นายอานวย ใจยา
ราคาท้องถิ่น
จ.204/2561
25,250.00
25,250.00
22 มกราคม 2561
หจก.รักษ์ชนา
หจก.รักษ์ชนา
ราคาท้องถิ่น
จ.205/2561
11,200.00
11,200.00
22 มกราคม 2561

ราคาท้องถิน่

ราคาท้องถิ่น

จ.212/2561
30 มกราคม 2561

ราคาท้องถิ่น

จ.213/2561
30 มกราคม 2561
จ.214/2561
31 มกราคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

124

จ้างทารั้วอาคารวิบูลพล 1
อาคารสถานที่

1,900.00

-

125

จ้างซ่อมรถตู้หมายเลขทะเบียน นข 1010
ลป.

12,851.77

-

งานยานพาหนะ
126 จ้างเหมารถไมโครบัสพร้อมน้ามัน
วิทยาศาสตร์

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

4,900.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

-

เฉพาะ
เจาะจง

127 จ้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 439,600.00
บริหารทั่วไป

รวมเงินจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
นายองอาจ สุวรรณศร นายองอาจ สุวรรณศร ราคาท้องถิ่น
จ.215/2561
1,900.00
1,900.00
31 มกราคม 2561
บ. โตโยต้านอร์ทเทิรน์ (ลาปาง)จากัด บ. โตโยต้านอร์ทเทิรน์ (ลาปาง)จากัด ราคาท้องถิ่น
จ.216/2561
12,851.77
12,851.77
31 มกราคม 2561
นายพจน์สุวรรณ ขาว
มะลิ
4,900.00
หจก.สินทวีเคหะกิจ
439,600.00

นายพจน์สุวรรณ ขาว
มะลิ
4,900.00
หจก.สินทวีเคหะกิจ
439,600.00

ราคาท้องถิ่น

จ.218/2561
23 มกราคม 2561

ราคาท้องถิ่น

สัญญาจ้าง 5/2561

1,871,784.50

บาท

