
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ืออุปกรณ์ต่อจอLED 36380 36380 เฉพาะเจาะจง งLED งLED เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 1/65 วันท่ี 7/10/2564

2 ซ้ือคอมพิวเตอร์พกพา 496,480 496,480 เฉพาะเจาะจง บ.แอดลาดินเทคจ ากัด บ.แอดลาดินเทคจ ากัด เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 2/65 วันท่ี 7/10/2564

4 ซ้ือหมึกถ่ายเอกสาร 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง บ.มิลเลนเนียม บ.มิลเลนเนียม เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 4/65 วันท่ี 18/10/2564

5 ซ้ือหมึกปร้ินเลเซอร์ 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง บ.มิลเลนเนียม บ.มิลเลนเนียม เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 5/65 วันท่ี 21/10/2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี  1-31  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท าโต๊ะเอนกประสงค์ 48,900 48,900 เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย พงแก้ว วุฒิชัย พงแก้ว เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างท่ี 1/65 วันท่ี 2/11/2564

2 จ้างเหมาท าตะแกรงกันตก อบจ 33,600 33,600 เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย พงแก้ว วุฒิชัย พงแก้ว เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างท่ี 2/65 วันท่ี 4/11/2564

3 จ้างเหมาตกแต่งเวทีอาคารโดม 226,000 226,000 เฉพาะเจาะจง สัมฤทธ์ิ สัมฤทธ์ิ เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างท่ี 3/65 วันท่ี 8/11/2564

4 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชัยรุ่งเรืองแอร์ บ.ชัยรุ่งเรืองแอร์ เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างท่ี 4/65 วันท่ี 19/11/2564

5 ซ้ือเคร่ืองสแกนน้ิว 34,775 34,775 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจ ากัดเอ็นเอฟออฟฟิตโปร ห้างหุ่นส่วนจ ากัดเอ็นเอฟออฟฟิตโปร เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 10/65 วันท่ี 26/11/2564
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ 

วันท่ี  1-30  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



ใบส่ังซ้ือท่ี 10/65 วันท่ี 26/11/2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือโต๊ะหน้าขาว 74,900 74,900 เฉพาะเจาะจง หจก เอ็นเอฟออฟฟิตโปร หจก เอ็นเอฟออฟฟิตโปร เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 11/65 วันท่ี 9/12/2564

2 ซ้ือเจลแอลกอฮอล์และเคร่ืองพ่น 36,360 36,360 เฉพาะเจาะจง ไอเดียคลีน ไอเดียคลีน เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 12/65 วันท่ี 13/12/2564

3 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง มิลเลนเนียน มิลเลนเนียน เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 13/65 วันท่ี 14/12/2564

4 ซ้ือพัดลม ท่ีนอน ปล๊ักไฟ 26,900 26,900 เฉพาะเจาะจง ร้านวิไลพานิชย์ ร้านวิไลพานิชย์ เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 14/65 วันท่ี 15/12/2564

5 จัดซ้ือ ATK 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจ ากัด บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจ ากัด เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 15/65 วันท่ี 16/12/2564

6 ซ้ือวัสดุทางการศึกษา 54,230 54,230 เฉพาะเจาะจง ร้านวิไลพานิชย์ ร้านวิไลพานิชย์ เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างท่ี 16/65 วันท่ี 16/12/2564

7 จ้างเหมาทาสีร้ัวโรงเรียน 38,880 38,880 เฉพาะเจาะจง สมเกียรติ สมเกียรติ เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างท่ี 5/65 วันท่ี 21/12/2564

8 ซ้ือไม้กวาด 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรเคร่ืองเขียน ร้านอัมพรเคร่ืองเขียน เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 17/65 วันท่ี 21/12/2564

9 จ้างเดินระบบสาย LAN 8,025 8,025 เฉพาะเจาะจง หจก เอ็นเอฟออฟฟิตโปร หจก เอ็นเอฟออฟฟิตโปร เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างท่ี 6/65 วันท่ี 21/12/2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ 
วันท่ี 1-31  เดือน  ธันวำคม พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือของรางวัลวันเด็ก 62,810 62,810 เฉพาะเจาะจง ร้านจริยาพรทิพย์ ร้านจริยาพรทิพย์ เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 18/65 วันท่ี 12/1/2565

2 ซ้ือชุด PPE 12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง ไอเดียคลีน ไอเดียคลีน เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 19/65 วันท่ี 17/1/2565

3 ซ้ือกระดาษโฟโต้ การ์ดขาว 22,600 22,600 เฉพาะเจาะจง ร้านกมลพานิชย์ ร้านกมลพานิชย์ เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 20/65 วันท่ี 19/1/2565

4 ซ้ือกากกับอะคริลิค 9,042 9,042 เฉพาะเจาะจง บ.ดิจิวิว แบรน บ.ดิจิวิว แบรน เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 21/65 วันท่ี 31/1/2565

5 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในอาคารเอเชียน

เกมส์
499,300 499,300 เฉพาะเจาะจง บ.SBF เอ็นจิเนียริง บ.SBF เอ็นจิเนียริง เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างท่ี 2/65 วันท่ี 5/1/2565

6 จ้างเหมาร้ือถอนบ้านพักครู 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายเจน นายเจน เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างท่ี 7/65 วันท่ี 6/1/2565

7 จ้างเหมาท าผ้าคลุมโต๊ะ 75,200 75,200 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมทรัพย์พาณิชย์ ร้านอุดมทรัพย์พาณิชย์ เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างท่ี 8/65 วันท่ี 18/1/2565

8 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 96,300 96,300 เฉพาะเจาะจง หจก เอ็นเอฟออฟฟิตโปร หจก เอ็นเอฟออฟฟิตโปร เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างท่ี 9/65 วันท่ี 28/1/2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565
โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ 

วันท่ี 1-31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ลูกเสือ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจริยาพานิชย์ ร้านจริยาพานิชย์ เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 22/65 วันท่ี 16/2/2565

2 ซ้ือปกใบประกาศ 10,566 10,566 เฉพาะเจาะจง ร้านจริยาพานิชย์ ร้านจริยาพานิชย์ เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 23/65 วันท่ี 21/2/2565

3 จ้างเหมาสร้างศูนยืการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพ 375,000 375,000 เฉพาะเจาะจง สมใจ สมใจ เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างท่ี 3/65 วันท่ี 15/2/2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ 

วันท่ี 1-28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมากันระเบียงกันสาด 223,800 223,800 เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย พงแก้ว วุฒิชัย พงแก้ว เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างท่ี 4/65 วันท่ี 2/3/2565

2 ซ้ือน้้ายาท้าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ 82,075 82,075 เฉพาะเจาะจง ไอเดียคลีน ไอเดียคลีน เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือท่ี 24/65 วันท่ี 14/3/2565

3 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 10000.00 10000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธวัช ทรานสปอร์ หจก.ธวัช ทรานสปอร์ เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างท่ี 10/65 วันท่ี 18/3/2565

4 จ้างเหมาปรับปรุงห้อง STEM LAB 280,000 280,000 เฉพาะเจาะจง บ.SBF เอ็นจิเนียริง บ.SBF เอ็นจิเนียริง เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างท่ี 5/65 วันท่ี 18/3/2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ 

วันท่ี 1-31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง


