
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 ซ้ือชุดตรวจ COVID-1๙ 800.00         800.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 1/2565

(20SET/BOX) ราคาที่เสนอ ๘๐๐ บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ  ๘๐๐ บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือเฌอร่าบอร์ด 4 มม. 355.24         355.24     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั ด่ารงค้าไม้ ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั ด่ารงค้าไม้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 2/2565
ส่านักงานใหญ่ ส่านักงานใหญ่ และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ราคาที่เสนอ 355.24 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 355.24 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ
3 ซ้ือฟิวเจอร์บอร์ด 1,200.00      1,200.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พัฒนภัณฑ์ ร้าน ส.พัฒนภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 3/2565

ราคาที่เสนอ ๑,๒๐๐ บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ ๑,๒๐๐ บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่  21 ตุลาคม ๒๕๖4
ภายในวงเงินงบประมาณ

4 เช่าใช้บริการอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง 5,745.90      5,745.90  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 4/2565
(ตุลาคม,ธันวาคม,มกราคม 2564) ราคาที่เสนอ 5,745.9๐  บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,745.9๐ บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงเรยีนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ

วันที ่1-31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้างอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 8,925.00      8,925.00      เฉพาะเจาะจง นายศุภกฤต ศรีรุ่งเรืองชัย นายศุภกฤต ศรีรุ่งเรืองชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 5/2565

เดือนพฤศจิกายน 2564 ราคาที่เสนอ 8,925.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 8,925.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือฟวิเจอร์บอร์ด 1,200.00      1,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พฒันภณัฑ์ ร้าน ส.พฒันภณัฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 6/2565
ราคาที่เสนอ ๑,๒๐๐ บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ ๑,๒๐๐ บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖4

ภายในวงเงินงบประมาณ
3 จ้างอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 57,813.00    57,813.00    เฉพาะเจาะจง นายศุภกฤต ศรีรุ่งเรืองชัย นายศุภกฤต ศรีรุ่งเรืองชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 7/2565

เดือนธันวาคม 2564 ราคาที่เสนอ 57,813.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 57,813.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 666,000.00  666,000.00  e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สุวรรณกิจ ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สุวรรณกิจ ก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 8/2565
และส่ิงก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 666,000.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 666,000.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
5 ค่าจัดส่งไปรษณ๊ย์ 211.00         211.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 9/2565

ราคาที่เสนอ 211.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 211.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564
โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระรำชปูถัมภ์ฯ

วันที่ 1-30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 เช่าใช้บริการอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3,830.60      3,830.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น เลขที่ 10/2565

(เดือนมกราคม - เดือนกมุภาพันธ์ 2565) ราคาที่เสนอ 3,830.6๐  บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,830.6๐ บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธันวำคม 2564
โรงเรยีนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 1-30 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 จ้างอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปทีี่ 6 43,260.00    43,260.00    เฉพาะเจาะจง นายศุภกฤต ศรีรุ่งเรืองชัย นายศุภกฤต ศรีรุ่งเรืองชัย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 11/2565

เดือนมกราคม 2565 ราคาที่เสนอ 43,260.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 43,260.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ 14 มกราคม 2565
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 187,148.24  187,148.24  เฉพาะเจาะจง โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 12/2565
ราคาที่เสนอ 187,148.24 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 187,148.24 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ 26 มกราคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
3 จ้างอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปทีี่ 6 66,738.00    66,738.00    เฉพาะเจาะจง นายศุภกฤต ศรีรุ่งเรืองชัย นายศุภกฤต ศรีรุ่งเรืองชัย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 13/2565

เดือนกมุภาพนัธ์ 2565 ราคาที่เสนอ 66,738.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 66,738.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ 31 มกราคม 2565
ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 1-31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 จ้างซ่อมแอร์รถตู้โรงเรียน 700.00         700.00         เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง พรชัยการช่าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 14/2565

ราคาที่เสนอ 700.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 700.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2565
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือน้่ายาเดตตอลไฮยีน มัลติยูสดิส 1,160.00      1,160.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ่ากดั บริษัทสยามแม็คโคร จ่ากดั มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 15/2565
ราคาที่เสนอ 1,160.๐๐ บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ  1,160.๐๐ บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ ๑๐ กมุภาพนัธ์ 256๕

ภายในวงเงินงบประมาณ
3 ซ้ือ ส่ือ/วัสดุ/อปุกรณ์ 43,509.00    43,509.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชร ดารากร ร้านเพชร ดารากร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 16/2565

ราคาที่เสนอ 43,509 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 43,509 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ ๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๕
ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือกรอบรูป 720.00         720.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโฟโต้การ์ด ร้านโฟโต้การ์ด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 17/2565
ราคาที่เสนอ 720.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 720.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ 24 กมุภาพนัธ์ ๒๕๖5

ภายในวงเงินงบประมาณ
5 จ้างอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปทีี่ 6 26,649.00    26,649.00    เฉพาะเจาะจง นายศุภกฤต ศรีรุ่งเรืองชัย นายศุภกฤต ศรีรุ่งเรืองชัย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 18/2565

เดือนมีนาคม 2565 ราคาที่เสนอ 26,649.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 26,649.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2565
ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2565
โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 1-28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง
1 ซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือนกุมภาพนัธ์ - มีนาคม 2565 205,259.36  205,259.36  เฉพาะเจาะจง โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 19/2565

ราคาที่เสนอ 205,259.36 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 205,259.36 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ต่อประกันภัยรถยนต์บงัคับ (พ.ร.บ.) 1,182.00      1,182.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทวิริยะประกันภัย จ่ากัด บริษัทวิริยะประกันภัย จ่ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 20/2565
(มหาชน) ราคาที่ตกลงซ้ือ  1,182 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 256๕

ราคาที่เสนอ 1,182 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ
3 จ้างท่าปา้ยไวนิล (งานราชการ) 450.00         450.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทกัษิณดีไซน์ ร้านทกัษิณดีไซน์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 21/2565

ราคาที่เสนอ 450.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 450.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565
ภายในวงเงินงบประมาณ

4 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3,830.60      3,830.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 22/2565
(เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2565) ราคาที่เสนอ 3,830.6๐  บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ  3,830.6๐ บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงเรยีนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 1-31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565


