แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕61
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

1

กระดาษโรเนียวบรู๊ฟ A4 จานวน 800 รีม
กลุ่มบริหารวิชาการ

54,400.00

-

2

วัสดุสานักงานและตลับหมึก 7 รายการ
จานวน 1 งาน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม
จานวน 100 รีม
งานธุรการ

5,268.00

-

11,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
11,000.00

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
11,000.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.162/2561
17 เมษายน 2561

3,200.00

-

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
น้าล้อมเคหะภัณฑ์
3,200.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
6,420.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.165/2561
9 เมษายน 2561

ราคาท้องถิ่น

ซ.163/2561
20 เมษายน 2561

ราคาท้องถิ่น

ซ.161/2561
17 เมษายน 2561
ซ.1/2561 (งปม.)
23 เมษายน 2561
ซ.5/2561 (งปม.)
23 เมษายน 2561

3
4

เก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ราคาท้องถิ่น
ซ.159/2561
54,400.00
54,400.00
2 เมษายน 2561
เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ราคาท้องถิ่น
ซ.160/2561
5,268.00
5,268.00
17 เมษายน 2561

ห้างหุ้นส่วนจากัด
น้าล้อมเคหะภัณฑ์
3,200.00
เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
6,420.00

5

วัสดุสานักงานและตลับหมึก 9 รายการ
จานวน 1 งาน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

6,420.00

-

6

น้ามันเชื้อเพลิง 5 รายการ จานวน 1 งาน
งานยานพาหนะ

16,532.11

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัทพัฒนาสหกล จากัด

บริษัทพัฒนาสหกล จากัด

16,532.11

16,532.11

7

หมึกเติม HP5820 จานวน 4 ขวด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดรักษ์ชนา

ห้างหุ้นส่วนจากัดรักษ์ชนา

8

วัสดุสานักงาน 10 รายการ
จานวน 1 งาน

5,220.00

-

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1,000.00
เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
5,220.00

1,000.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
5,220.00

ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

9

วัสดุสานักงาน 24 รายการ
จานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
๑๖,๑๘๘.๐๐

ราคากลาง
-

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

10

หนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ - ๖ ๑๑๐ รายการ
จานวน ๑ งาน ตามโครงการขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๓,๙๔๖,๔๗๕.๐๐ ๔,๐๖๗,๐๑๕.๐๐

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ราคาท้องถิ่น
ซ.6/2561 (งปม.)
๑๖,๑๘๘.๐๐
๑๖,๑๘๘.๐๐
30 เมษายน 2561
คัดเลือก

บริษัท รักษ์กมน จากัด
๒,๗๘๗,๔๖๖.๐๐
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
๑,๑๕๙,๐๐๙.๐๐

บริษัท รักษ์กมน จากัด
๒,๗๘๗,๔๖๖.๐๐
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
๑,๑๕๙,๐๐๙.๐๐

เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาเลขที่ 5/2561
๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
สัญญาเลขที่ 6/2561
๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

ร้าน รักกันโฆษณา
750.00
ร้าน รักกันโฆษณา
3,300.00
หจก.เฉลิมชัย
เฟอร์นิเจอร์
360,000.00
ร้าน NBR Solution
1,251.25

ร้าน รักกันโฆษณา
750.00
ร้าน รักกันโฆษณา
3,300.00
หจก.เฉลิมชัย
เฟอร์นิเจอร์
360,000.00
ร้าน NBR Solution
1,251.25

ราคาท้องถิ่น

จ.254/2561
20 เมษายน 2561
จ.256/2561
27 เมษายน 2561
สัญญาจ้าง 11/2561
24 เมษายน 2561

กลุ่มบริหารวิชาการ

11
12
13

จ้างทาป้ายไวนิล
กิจการนักเรียน
จ้างทาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์
จ้างทาสีภายอาคารจิตรภัสสร์
(อาคาร 7)

750.00

-

เฉพาะเจาะจง

3,300.00

-

เฉพาะเจาะจง

360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง

กลุ่มบริหารทั่วไป
14
15

จ้างถ่ายเอกสาร 3,575 แผ่น
จานวน 1 งาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 2 ป้าย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ราคาท้องถิ่น
ราคาท้องถิ่น

1,251.25

-

เฉพาะเจาะจง

ราคาท้องถิ่น

จ.1/2561 (งปม.1)
24 เมษายน 2561

1,340.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัทโปรซายน์ แอนด์ บริษัทโปรซายน์ แอนด์ ราคาท้องถิ่น
มีเดีย จากัด
มีเดีย จากัด
1,340.00
1,340.00

จ.2/2561 (งปม.1)
24 เมษายน 2561

รวมเงินจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

4,432,344.36

บาท

