
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1. ซ้ือผ้าขนหนู สวสัดีปีใหม่ 4,545.36 4,545.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนบุรีค้าส่ง จ ากัด บริษัท กาญจนบุรีค้าส่ง จ ากัด อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 47/2565

(ส านักงานใหญ)่ (ส านักงานใหญ)่ งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่5 มกราคม 2565

2. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ห่อของขวญั 286 286 เฉพาะเจาะจง ร้านดินสอสี (ลาดหญ้า) ร้านดินสอสี (ลาดหญ้า) อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 48/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่5 มกราคม 2565

3. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 10,480.65 10,480.65 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีพ.ีการไฟฟ้า หจก.ท.ีพ.ีการไฟฟ้า อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 49/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่4 มกราคม 2565

4. ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ 2,840 2,840 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิงค์ เซ็นเตอร์ แอนด์ บริษัท อิงค์ เซ็นเตอร์ แอนด์ อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 52/2565

ไอที ซัพพลายส์ จ ากัด ไอที ซัพพลายส์ จ ากัด งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่10 มกราคม 2565

5. ซ้ือน้ ามันเคร่ือง และกรองเคร่ือง 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง วตัการยาง วตัการยาง อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 53/2565

รถตู้โรงเรียน งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่11 มกราคม 2565

6. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ท าความสะอาดโรงเรียน 1,950 1,950 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยเ์กษตร ร้านทรัพยเ์กษตร อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 58/2565

(งานอาคารสถานที่) งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่19 มกราคม 2565

7. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ซ่อมแซมรถสาล่ี เก็บขยะ 410 410 เฉพาะเจาะจง ซ้งเซอร์วสิ ซ้งเซอร์วสิ อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 59/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่20 มกราคม 2565

8. ปักโลโก้ตราโรงเรียน 1,920 1,920 เฉพาะเจาะจง เคนโด เคนโด อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 60/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่13 มกราคม 2565

9. ซ้ือกระเช้าผลไม้ร่วมกิจกรรมสัมพันธ ์ 500 500 เฉพาะเจาะจง จิม๋ผลไม้สด ตลาดผาสุก จิม๋ผลไม้สด ตลาดผาสุก อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 61/2565

ชุมชน (งานบุคคล) งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่25 มกราคม 2565

10. ซ้ือกระเช้าของฝาก (งานบุคคล) 825 825 เฉพาะเจาะจง Melon VALLEY Melon VALLEY อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 62/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่14 มกราคม 2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 รายเดือน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

เดือน มกราคม 2565
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11. ซ้ือไม้ดอกไม้ประดับจัดสวนหยอ่ม 1,010 1,010 เฉพาะเจาะจง สวนเนตรจงกล สวนเนตรจงกล อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 63/2565

ในโรงเรียน งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่19 มกราคม 2565

12. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1,310 1,310 เฉพาะเจาะจง ไฟฟ้าลาดหญ้า ไฟฟ้าลาดหญ้า อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 64/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่24 มกราคม 2565

13. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ พัฒนาการบริหาร 11,550 11,550 เฉพาะเจาะจง ป.พาณิชย์ ป.พาณิชย์ อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 65/2565

และการจัดการ งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่25 มกราคม 2565

14. ซ้ือแจกันดอกไม้ (งานบุคคล) 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านระเบียงชะนี ร้านระเบียงชะนี อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 66/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่26 มกราคม 2565

15. ซ้ือกระเช้าผลไม้ (งานบุคคล) 450 450 เฉพาะเจาะจง จิราดอกไม้สด จิราดอกไม้สด อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 67/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่28 มกราคม 2565

16. ซ้ือวสัดุ ซ่อมแซมรถยนต์โรงเรียน 5,300 5,300 เฉพาะเจาะจง หจก. กาญจนบุรี แอร์ หจก. กาญจนบุรี แอร์ อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 68/2565

 แอนด์ ซาวด์  แอนด์ ซาวด์ งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่19 มกราคม 2565

17. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ใบมีดรถตัดหญ้า 4,087.40 4,087.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีบ.ีเอ็นจิน้อิมเพ็กซ์ จ ากัด บริษัท ว.ีบ.ีเอ็นจิน้อิมเพ็กซ์ จ ากัด อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 69/2565

 (ส านักงานใหญ)่  (ส านักงานใหญ)่ งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่28 มกราคม 2565

18. ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิงค์ เซ็นเตอร์ แอนด์ บริษัท อิงค์ เซ็นเตอร์ แอนด์ อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 70/2565

พัฒนางานแนะแนว ไอที ซัพพลายส์ จ ากัด ไอที ซัพพลายส์ จ ากัด งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่31 มกราคม 2565

19. เข้าเล่มอัดสันกาว แผนปฏิบัติการ 560 560 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิงค์ เซ็นเตอร์ แอนด์ บริษัท อิงค์ เซ็นเตอร์ แอนด์ อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 72/2565

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไอที ซัพพลายส์ จ ากัด ไอที ซัพพลายส์ จ ากัด งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่28 มกราคม 2565

20. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์กีฬา 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง ร้านแดส ร้านแดส อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 73/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่24 มกราคม 2565
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21. ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ราชการ 5,725 5,725 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคสมานบริการ หจก. โชคสมานบริการ อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 75/2565

ประจ าเดือน มกราคม 2565  (ส านักงานใหญ)่  (ส านักงานใหญ)่ งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่1 มกราคม 2565

22. ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ท าแชมพูจากสมุนไพร 1,260 1,260 เฉพาะเจาะจง หจก. ก้าวสเตชัน่เนอร่ี หจก. ก้าวสเตชัน่เนอร่ี อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 76/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่18 มกราคม 2565

23. ซ้ือกระเช้าผลไม้ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง จิราดอกไม้สด จิราดอกไม้สด อยูใ่นวงเงิน เลขทีซ้ื่อ 89/2565

ร่วมกิจกรรมเทพฯเป็นหนึง่ งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่7 มกราคม 2565

24. จ้างเหมาติดหลอดไฟ 500 500 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชัย  อยูเ่ยน็ นายธวชัชัย  อยูเ่ยน็ อยูใ่นวงเงิน เลขทีจ่้าง 21/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่24 มกราคม 2565

25. จ้างเหมารถแม็คโครปรับสวนหยอ่ม 3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง นายกมล  ขจีจิต นายกมล  ขจีจิต อยูใ่นวงเงิน เลขทีจ่้าง 22/2565

งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่24 มกราคม 2565

26. จ้างเหมารถโดยสาร 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ตันธนะชัย นายไพโรจน์  ตันธนะชัย อยูใ่นวงเงิน เลขทีจ่้าง 25/2565

นักเรียนแข่งกีฬากาบัดด้ี งบประมาณทีจ่้าง ลงวนัที ่28 มกราคม 2565


