
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)  ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1. ซ้ือพวงมาลา งานวนัสถาปนาลูกเสือ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ดารารัก ร้านดอกไม้ดารารัก อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 20/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่2 ธนัวาคม 2564

2. ซ้ือน้้าและเคร่ืองด่ืม 1,175 1,175 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวสัดิการ ร.ร. ร้านค้าสวสัดิการ ร.ร. อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 21/2565

งานวนัสถาปนาลูกเสือ เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่2 ธนัวาคม 2564

3. ซ้ือหนังสือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 750 750 เฉพาะเจาะจง สนพ.สมคิด  พรมจุย้ สนพ.สมคิด  พรมจุย้ อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 22/2565

 (งานห้องสมุด) งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่1 ธนัวาคม 2564

4. ซ้ือป้ายไวนิล เพือ่มาตรการรณรงค์ 2,603 2,603 เฉพาะเจาะจง ร้านลาดหญ้าอาร์ต ร้านลาดหญ้าอาร์ต อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 23/2565

โควดิ-19 งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่7 ธนัวาคม 2564

5. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ เพือ่โครงการพัฒนาครู 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี เอส ที เอ็ม เค ร้าน บี เอส ที เอ็ม เค อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 24/2565

(งานบุคคล) งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่13 ธนัวาคม 2564

6. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ซ่อมบ้ารุงรถบัสโรงเรียน 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง เข็มทองอิเล็คโทรนิคส์ 2 เข็มทองอิเล็คโทรนิคส์ 2 อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 25/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2564

7. ซ้ือป้ายสต๊ิกเกอร์ตราโรงเรียน 960 960 เฉพาะเจาะจง ร้านลาดหญ้าอาร์ต ร้านลาดหญ้าอาร์ต อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 26/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 2564

8. ซ้ือน้้ามันเคร่ือง และกรองเคร่ือง 2,290 2,290 เฉพาะเจาะจง วตัการยาง วตัการยาง อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 27/2565

รถบัสโรงเรียน งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่7 ธนัวาคม 2564

9. ซ้ือของงานบุคคล 689 689 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 28/2565

จ้ากัด (สาขาลาดหญ้า) จ้ากัด (สาขาลาดหญ้า) งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2564

10. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ท้าความสะอาดโรงเรียน 1,605 1,605 เฉพาะเจาะจง ร้านกวาดฟ้า ร้านกวาดฟ้า อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 29/2565

 (งานอาคารสถานที่) งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 รายเดือน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

เดือน ธันวาคม 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)  ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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11. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ พัฒนาอาคารสถานที่ 8,307.48 8,307.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนบุรีค้าส่ง จ้ากัด บริษัท กาญจนบุรีค้าส่ง จ้ากัด อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 30/2565

(ส้านักงานใหญ)่ (ส้านักงานใหญ)่ งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2564

12. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ พัฒนาอาคารสถานที่ 5,192 5,192 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 31/2565

(มหาชน) (มหาชน) งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2564

13. ซ้ือรองเท้านักกรีฑา 6,800 6,800 เฉพาะเจาะจง หจก. ดาราศิลป์ซิวอิง้เมชีน หจก. ดาราศิลป์ซิวอิง้เมชีน อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 32/2565

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา แอนด์สปอร์ต แอนด์สปอร์ต งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่7 ธนัวาคม 2564

14. ซ้ือยาสามัญ การแข่งขันกีฬา-กรีฑา 1,514 1,514 เฉพาะเจาะจง ตลาดค่ายเภสัช ตลาดค่ายเภสัช อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 33/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่7 ธนัวาคม 2564

15. ซ้ือชุดตรวจโควดิ-19 (แบบน้้าลาย) 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ตลาดค่ายเภสัช ตลาดค่ายเภสัช อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 34/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2564

16. ซ้ือสต๊ิกเกอร์ติดกระจกห้องผู้อ้านวยการ 2,580 2,580 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 39/2565

 (งานงบประมาณ) จ้ากัด(มหาชน)สาขากาญจนบุรี จ้ากัด(มหาชน)สาขากาญจนบุรี งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่21 ธนัวาคม 2564

17. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ พัฒนาอาคารสถานที่ 9,780 9,780 เฉพาะเจาะจง บริษัท หย ูวสัดุก่อสร้าง จ้ากัด บริษัท หย ูวสัดุก่อสร้าง จ้ากัด อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 40/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2564

18. ซ้ือวสัดุเพือ่กิจกรรมสัมพันธช์ุมชน 23,540 23,540 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด สายรุ้ง ดีไซน์ ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด สายรุ้ง ดีไซน์ อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 42/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 2564

19. ซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ (งานทัว่ไป) 3,755.70 3,755.70 เฉพาะเจาะจง ร้าน สหทองไทยกาญจนบุรี ร้าน สหทองไทยกาญจนบุรี อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 43/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2564

20. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ส้านักงาน 4,472 4,472 เฉพาะเจาะจง ร้านชุลีพร เคร่ืองเขียน ร้านชุลีพร เคร่ืองเขียน อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 44/2565

(กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ) งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2564
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เดือน ธันวาคม 2564

21. ซ้ือป้ายไวนิลประชาสัมพันธข์องโรงเรียน 3,208 3,208 เฉพาะเจาะจง ร้านลาดหญ้าอาร์ต ร้านลาดหญ้าอาร์ต อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 45/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2564

22. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ เตรียมความพร้อม 2,662 2,662 เฉพาะเจาะจง ร้านดินสอสี (ลาดหญ้า) ร้านดินสอสี (ลาดหญ้า) อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 46/2565

เปิดภาคเรียน งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่28 ธนัวาคม 2564

23. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 330 330 เฉพาะเจาะจง ไฟฟ้าลาดหญ้า ไฟฟ้าลาดหญ้า อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 50/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2564

24. ซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ราชการ 8,520 8,520 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคสมานบริการ หจก. โชคสมานบริการ อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 51/2565

ประจ้าเดือน ธนัวาคม 2564  (ส้านักงานใหญ)่  (ส้านักงานใหญ)่ งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่1 ธนัวาคม 2564

25. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ พัฒนางานแนะแนว 5,772 5,772 เฉพาะเจาะจง ร้านดินสอสี (ลาดหญ้า) ร้านดินสอสี (ลาดหญ้า) อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 54/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่27 ธนัวาคม 2564

26. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 11,904 11,904 เฉพาะเจาะจง ร้านดินสอสี (ลาดหญ้า) ร้านดินสอสี (ลาดหญ้า) อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 55/2565

ต้อนรับปีใหม่ งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2564

27. ซ้ือเคร่ืองสังฆทาน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุง-กาญจน์ ร้านกรุง-กาญจน์ อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 56/2565

ต้อนรับปีใหม่ งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2564

28. ซ้ือป้ายไวนิล งานแนะแนวสัญจร 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านลาดหญ้าอาร์ต ร้านลาดหญ้าอาร์ต อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 57/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2564

29. จ้างเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารต้ังแต่ 6,400 6,400 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท์  กล่ันบุศย์ นายณัฐนันท์  กล่ันบุศย์ อยูใ่นวงเงิน เลขทีจ่้าง 15/2565

เดือนธนัวาคม2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565 งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่1 ธนัวาคม 2564

30. จ้างเหมาท้าอาหารส้าหรับนักกีฬา 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตตาภา  ไกรทอง นางสาวจิตตาภา  ไกรทอง อยูใ่นวงเงิน เลขทีจ่้าง 16/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่6 ธนัวาคม 2564
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31. จ้างเหมาท้าอาหารส้าหรับนักกรีฑา 4,320 4,320 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตตาภา  ไกรทอง นางสาวจิตตาภา  ไกรทอง อยูใ่นวงเงิน เลขทีจ่้าง 17/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่7 ธนัวาคม 2564

32. จ้างเหมาท้าอาหารถวายพระสงฆ์ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางกันยา  ขันทอง นางกันยา  ขันทอง อยูใ่นวงเงิน เลขทีจ่้าง 18/2565

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2564

33. จ้างเหมารถแม็คโครปรับภูมิทัศน์โรงเรียน 2,750 2,750 เฉพาะเจาะจง นายธนัวา  บานนคร นายธนัวา  บานนคร อยูใ่นวงเงิน เลขทีจ่้าง 19/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่7 ธนัวาคม 2564

34. จ้างเหมารถไถปรับภูมิทัศน์โรงเรียน 2,750 2,750 เฉพาะเจาะจง นายชาตรี  กรุณกรุด นายชาตรี  กรุณกรุด อยูใ่นวงเงิน เลขทีจ่้าง 20/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่7 ธนัวาคม 2564


