แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕61
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1

วัสดุและหมึกพิมพ์ 4 รายการ
จานวน 1 งาน
งากลุ่มอานายการและงบประมาณ

1,760.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอฟเอสคอมพิว
เตอร์
1,760.00

2

วัสดุงานอาคารสถานที่ 20 รายการ
จานวน 1 งาน

39,572.00

-

ห้างหุ้นส่วนจากัดเต๊กหมง

3

งานอาคารสถานที่
วัสดุงานสาธารณูปโภค 16 รายการ
จานวน 1 งาน
งานสาธารณูปโภค

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดเต๊กหมง
39,572.00

10,212.00

-

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดเต๊กหมง
10,212.00

ห้างหุ้นส่วนจากัดเต๊กหมง

4,650.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าผึ้งพันธุ์ไม้
3,150.00
ร้านศรีนวลกราฟฟิคเวิลด์

ร้านน้าผึ้งพันธุ์ไม้
3,150.00
ร้านศรีนวลกราฟฟิคเวิลด์

1,500.00

1,500.00

4

5
6

ปั๊มน้าพุและหินขาว จานวน 1 งาน
งานตกแต่งฯ
วัสดุทาความสะอาดรถยนต์ 10 รายการ
จานวน 1 งาน
งานยานพาหนะ
น้ามันเชื้อเพลิง 8 รายการ จานวน 1 งาน
งานยานพาหนะ

7

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ จานวน 1 งาน

8

วัสดุงานอาคารสถานที่ 15 รายการ
จานวน 1 งาน

งานคอมพิวเตอร์

งานอาคารสถานที่

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
ร้านเอฟเอสคอมพิวเตอร์ ราคาท้องถิ่น
ซ.153/2561
1,760.00
6 มีนาคม 2561
39,572.00
10,212.00

5,820.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย

ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย

5,820.00

5,820.00

16,408.73

-

เฉพาะเจาะจง

บจก.พัฒนาสหกล

บจก.พัฒนาสหกล

16,408.73

16,408.73

24,570.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านซ่อมคอม

ร้านซ่อมคอม

24,570.00

24,570.00

12,600.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านภิรมย์ศลิ ป์

ร้านภิรมย์ศลิ ป์

12,600.00

12,600.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.141/2561
6 มีนาคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ซ.142/2561
6 มีนาคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ซ.154/2561
9 มีนาคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ซ.145/2561
13 มีนาคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ซ.144/2561
12 มีนาคม 2561
ซ.143/2561
8 มีนาคม 2561
ซ.146/2561
13 มีนาคม 2561

ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

9

ตลับหมึกโทนเนอร์ 4 รายการ
จานวน 1 งาน

17,600.00

-

7,590.00

-

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดรักษ์ชนา ห้างหุ้นส่วนจากัดรักษ์ชนา ราคาท้องถิ่น
7,590.00
7,590.00

ซ.147/2561
15 มีนาคม 2561

4,700.00

-

2,266.00

-

3,434.00

-

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดรักษ์ชนา
4,700.00
เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
2,266.00
เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
3,434.00
ร้านวนารมย์
เฉพาะเจาะจง
4,200.00
เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
19,778.00
เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
1,581.00
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดรักษ์ชนา
7,400.00
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดรักษ์ชนา
9,600.00
เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเลิศเฟอร์นเิ จอร์
70,000.00
เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟ เอส คอมพิวเตอร์
9,120.00

ซ.156/2561
19 มีนาคม 2561
ซ.157/2561
19 มีนาคม 2561
ซ.155/2561
19 มีนาคม 2561
ซ.158/2561
19 มีนาคม 2561
ซ.150/2561
19 มีนาคม 2561
ซ.159/2561
20 มีนาคม 2561
ซ.153/2561
20 มีนาคม 2561
ซ.152/2561
20 มีนาคม 2561
ซ.151/2561
20 มีนาคม 2561
ซ.154/2561
20 มีนาคม 2561

งานแผนงานฯ

10

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ
จานวน 1 งาน

งานคอมพิวเตอร์

11

ตลับหมึกโทนเนอร์ จานวน 2 กล่อง

12

วัสดุสานักงาน 3 รายการ จานวน 1 งาน

13

วัสดุสานักงาน 15 รายการ จานวน 1 งาน

14

ต้นเตยด่าง จานวน 60 กระถาง
งานตกแต่งฯ

4,200.00

-

15

วัสดุสานักงาน 20 รายการ จานวน 1 งาน

19,778.00

-

16

วัสดุสานักงาน 9 รายการ จานวน 1 งาน

1,581.00

-

17

ตลับหมึกToner 85A จานวน 10 กล่อง

7,400.00

-

18

ตลับหมึกToner 3 รายการ จานวน 1 งาน

9,600.00

-

19

โต๊ะพับอเนกประสงค์ จานวน 50 ตัว

70,000.00

-

20

หมึกพิมพ์ 3 รายการ จานวน 1 งาน

9,120.00

-

21

เสื้อกิจกรรมค่ายฯ จานวน 75 ตัว

21,000.00

-

งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานธุรการ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
งานธุรการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
งานประชาสัมพันธ์

งานอาคารสถานที่
งานธุรการ
งานคอมพิวเตอร์

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดรักษ์ชนา ห้างหุ้นส่วนจากัดรักษ์ชนา ราคาท้องถิ่น
ซ.148/2561
17,600.00
17,600.00
15 มีนาคม 2561

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ห้างหุ้นส่วนจากัดรักษ์ชนา

4,700.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี

2,266.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี

3,434.00
ร้านวนารมย์

4,200.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี

19,778.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี

1,581.00
ห้างหุ้นส่วนจากัดรักษ์ชนา

7,400.00
ห้างหุ้นส่วนจากัดรักษ์ชนา

9,600.00
หจก.บุญเลิศเฟอร์นเิ จอร์

70,000.00
ร้านเอฟ เอส คอมพิวเตอร์

9,120.00

ร้านบิ๊กบอมบ์

ร้านบิ๊กบอมบ์

21,000.00

21,000.00

ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น

ซ.149/2561
19 มีนาคม 2561

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

22

ต้นเตยด่าง จานวน 60 กระถาง
งานตกแต่งฯ
วัสดุการเกษตร 3 รายการ
จานวน 1 งาน
งานตกแต่งฯ

4,200.00

-

เฉพาะเจาะจง

4,400.00

-

เฉพาะเจาะจง

ท่อPVC จานวน 3 ท่อน
งานสาธารณูปโภค
วัสดุอาคารสถานที่ 18 รายการ
จานวน 1 งาน
งานอาคารสถานที่
วัสดุอาคารสถานที่ 15 รายการ
จานวน 1 งาน
งานอาคารสถานที่
วัสดุน้าดืม่ R.o 8 รายการ
จานวน 1 งาน
งานสาธารณูปโภค
วัสดุไฟฟ้า 14 รายการ
จานวน 1 งาน
งานสาธารณูปโภค
หนังสือพิมพ์ 6 รายการ
จานวน 1 งาน
งานประชาสัมพันธ์

546.00

-

ห้างหุ้นส่วนจากัดเต๊กหมง

10,030.00

-

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดเต๊กหมง
546.00
ร้านลีเคหะภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง
10,030.00

10,141.00

-

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดเต๊กหมง
10,141.00

ห้างหุ้นส่วนจากัดเต๊กหมง

19,210.00

-

เฉพาะเจาะจง บจก.พีแอนด์เค พลาสติก
19,210.00

บจก.พีแอนด์เค พลาสติก

5,815.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านลาปางคลังไฟฟ้า

ร้านลาปางคลังไฟฟ้า

5,815.00

5,815.00

450.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเจริญรัตน์

ร้านเจริญรัตน์

450.00

450.00

3,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านชลิตตา พันธุ์ไม้

ร้านชลิตตา พันธุ์ไม้

3,000.00

3,000.00

4,500.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านอนุรักษ์ไม้งาม

ร้านอนุรักษ์ไม้งาม

2,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

4,500.00
ร้าน ณัชชากราฟฟิค
2,000.00

4,500.00
ร้าน ณัชชากราฟฟิค
2,000.00

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

ต้นหมากตั้ม จานวน 5 ต้น
งานตกแต่งฯ
ต้นแก้วกาญจนา จานวน 90 ต้น
งานตกแต่งฯ
จ้างทาเอกสารขนาด A5 4 สี
ต่างประเทศ ก

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
ร้านวนารมย์
ร้านวนารมย์
ราคาท้องถิ่น
ซ.158/2561
4,200.00
4,200.00
19 มีนาคม 2561
ร้านบ้านสวนการเกษตร
ร้านบ้านสวนการเกษตร ราคาท้องถิ่น
ซ.160/2561
4,400.00
4,400.00
26 มีนาคม 2561
546.00
ร้านลีเคหะภัณฑ์

10,030.00
10,141.00
19,210.00

ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น

ซ.161/2561
26 มีนาคม 2561
ซ.157/2561
27 มีนาคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ซ.158/2561
27 มีนาคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ซ.156/2561
27 มีนาคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ซ.155/2561
27 มีนาคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ซ.164/2561
30 มีนาคม 2561

ราคาท้องถิ่น

ซ.162/2561
30 มีนาคม 2561
ซ.163/2561
30 มีนาคม 2561
จ.235/2561
7 มีนาคม 2561

ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

33

จ้างทาเอกสารขนาด A5 4 สี
ต่างประเทศ ก

5,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

34

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อม
น้ามัน

47,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

35

EP
จ้างเมหารถไมโครบัสพร้อมน้ามัน
EP

13,200.00

-

เฉพาะเจาะจง

36

จ้างซ่อมแอร์รถหมายเลข นข 1 ลาปาง

6,500.00

-

เฉพาะเจาะจง

2,400.00

-

เฉพาะเจาะจง

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

28,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

1,500.00

-

เฉพาะเจาะจง

1,600.00

-

เฉพาะเจาะจง

4,800.00

-

เฉพาะเจาะจง

44,700.00

-

เฉพาะเจาะจง

1,580.00

-

เฉพาะเจาะจง

37
38
39
40
41
42
43
44

งานยานพาหนะ
จ้างทาป้ายไวนิลตกแต่งสถานที่
งานอาคารสถานที่
จ้างตกแต่งแท่น+ธูปเทียนแพ
กิจการนักเรียน
จ้างทาช่อบูเก้
กิจการนักเรียน
จ้างเหมาซักชุดการแสดง
กิจการนักเรียน
จ้างเหมาแต่งหน้าทาผม
กิจการนักเรียน
จ้างทาบายศรีและพวงมาลัย
กิจการนักเรียน
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
งานบริหารทั่วไป
จ้างซ่อมปริ้นเตอร์
ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
ร้าน ณัชชากราฟฟิค
ร้าน ณัชชากราฟฟิค ราคาท้องถิ่น
จ.236/2561
5,000.00
5,000.00
7 มีนาคม 2561
บ.นิววิริยะยานยนต์ทัวร์
บ.นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ ราคาท้องถิ่น
จ.239/2561
จากัด
จากัด
8 มีนาคม 2561
47,000.00
47,000.00
นายวีระวัฒน์ ไชย
นายวีระวัฒน์ ไชย ราคาท้องถิ่น
จ.240/2561
สมบัติ
สมบัติ
8 มีนาคม 2561
13,200.00
13,200.00
ร้าน สยามแอร์
ร้าน สยามแอร์
ราคาท้องถิ่น
จ.241/2561
6,500.00
6,500.00
12 มีนาคม 2561
ร้าน รักกันโฆษณา
ร้าน รักกันโฆษณา
ราคาท้องถิ่น
จ.242/2561
2,400.00
2,400.00
13 มีนาคม 2561
นางวิไล แสนไชยรัง
นางวิไล แสนไชยรัง ราคาท้องถิ่น
จ.243/2561
10,000.00
10,000.00
19 มีนาคม 2561
สวนอิ่มใจ
สวนอิ่มใจ
ราคาท้องถิ่น
จ.244/2561
28,000.00
28,000.00
19 มีนาคม 2561
สยามซักแห้ง
สยามซักแห้ง
ราคาท้องถิ่น
จ.245/2561
1,500.00
1,500.00
19 มีนาคม 2561
นายสุรเชษฐ คมขา
นายสุรเชษฐ คมขา ราคาท้องถิ่น
จ.245.1/2561
1,600.00
1,600.00
19 มีนาคม 2561
นางวิไล แสนไชยรัง
นางวิไล แสนไชยรัง ราคาท้องถิ่น
จ.246/2561
4,800.00
4,800.00
19 มีนาคม 2561
ร้าน สุพันธ์(เครื่องเย็น) ร้าน สุพันธ์(เครื่องเย็น) ราคาท้องถิ่น
จ.247/2561
44,700.00
44,700.00
20 มีนาคม 2561
หจก.รักษ์ชนา
หจก.รักษ์ชนา
ราคาท้องถิ่น
จ.248/2561
1,580.00
1,580.00
23 มีนาคม 2561

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

45

จ้างซ่อมประตูหน้าต่าง
งานอาคารสถานที่
จ้างทาป้ายไวนิล
คอมพิวเตอร์
จ้างทาสติ๊กเกอร์ ECO ติดพีพีบอร์ด
EP

22,300.00

-

เฉพาะเจาะจง

360.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายอานวย ใจยา
22,300.00
ร้าน รักกันโฆษณา
360.00

2,140.00

-

เฉพาะเจาะจง

จ้างเช็คระยะ
งานยานพาหนะ

5,274.33

46
47
48

บ.โปรซายน์แอนด์มีเดีย
จากัด

2,140.00
-

เฉพาะเจาะจง

บจ.โตโยต้านอร์ทเทิร์น
(ลาปาง)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
นายอานวย ใจยา
ราคาท้องถิ่น
จ.250/2561
22,300.00
26 มีนาคม 2561
ร้าน รักกันโฆษณา
ราคาท้องถิ่น
จ.251/2561
360.00
24 มีนาคม 2561
บ.โปรซายน์แอนด์มีเดีย ราคาท้องถิ่น
จ.252/2561
จากัด
30 มีนาคม 2561
2,140.00
บจ.โตโยต้านอร์ทเทิร์น
ราคาท้องถิ่น
จ.253/2561
(ลาปาง)
30 มีนาคม 2561
5,274.33
หจก.อิงลิช สเตชั่น
ราคาท้องถิ่น
สัญญาจ้าง 8/2561
327,600.00
8 มีนาคม 2561

49

จ้างเหมาจัดกิจกรรม English
Camp
EP

327,600.00 327,600.00 เฉพาะเจาะจง

5,274.33
หจก.อิงลิช สเตชั่น
327,600.00

50

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อม
น้ามัน

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.นิววิริยะยานยนต์ทัวร์
จากัด

บ.นิววิริยะยานยนต์ทัวร์
จากัด

120,000.00
หจก.เฉลิมชัย
เฟอร์นิเจอร์
488,000.00

51

ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์
จ้างปรับปรุงโรงอาหาร
งานอาคารสถานที่

488,000.00 488,000.00 เฉพาะเจาะจง

รวมเงินจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ราคาท้องถิ่น

120,000.00
หจก.เฉลิมชัย
เฟอร์นิเจอร์
488,000.00

สัญญาจ้าง 9/2561
7 มีนาคม 2561

ราคาท้องถิ่น

สัญญาจ้าง 10/2561
26 มีนาคม 2561

1,490,108.06

บาท

