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โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพอ่น้อยอุปถัมภ์) 

ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
ท่ี........................................................................วนัท่ี  6  กันยายน  2565 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – 
เดือนกันยายน 2565) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
  ตามท่ีโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2565
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาตามโครงการภายในโรงเรียนนัน้ 
  ฝ่ายพัสดุของโรงเรียนได้สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 ต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 รายละเอียดดังแนบ  ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนวัด
ธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้เป็นรายงานตัวชี้วัดการประเมินผลคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
 

(ลงช่ือ)    เจ้าหน้าท่ี 

(นางสาวศุภิสราย์  มั่นคง) 

ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

(ลงช่ือ)    หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

(นางสาวภคณัท  เงินทองดี) 

ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

           ทราบ/เห็นควรปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

 

(ลงช่ือ)     

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 



สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 

เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 

 

ท่ี เดือน จ านวนรายการจัดซ้ือจัดจ้าง หมายเหตุ 

1 ตุลาคม 2564 4  

2 พฤศจกิายน 2564 23  

3 ธันวาคม 2564 11  

4 มกราคม 2565 17  

5 กุมภาพันธ์ 2565 12  

6 มีนาคม 2565 23  

7 เมษายน 2565 4  

8 พฤษภาคม 2565 10  

9 มิถุนายน 2565 27  

10 กรกฎาคม 2565 7  

11 สงิหาคม 2565 -  

12 กันยายน 2565 -  

รวม 138  

 

 

 

 

 



 

 

 



แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง
วงเงินที่จดัซ้ือหรอื

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจา้ง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจา้ง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรอืจา้ง

กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

1 จา่ยค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนกนัยายน 2564 2,247 2,247 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 2,247 บาท

บริษทัริโก้(ประเทศไทย)จ ากดั
ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,247 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่1/2565      ลว.1
 ตุลาคม พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

2
จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ใช้ในกจิกรรมประชาสัมพนัธ์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพฒันาภูมิทศัน์อาคาร
สถานที่

2,970 2,970 เฉพาะเจาะจง
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท เสนอราคา 
2,970 บาท

ร้านคอนเซ็ปอาร์ท          ราคา
ทีต่กลงจา้ง 2,970 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที ่2/2565     ลว. 
1 ตุลาคม พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

3
จา้งเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนประถมศึกษาและ
ซ่อมแซมหลังคาตึกอนุบาล

53,000 53,000 เฉพาะเจาะจง
นายณรงค์ หว้ยหงษท์อง เสนอ
ราคา  53,000 บาท

นายณรงค์ หว้ยหงษท์อง     
ราคาทีต่กลงจา้ง 53,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที ่3/2565     ลว. 
25 ตุลาคม พ.ศ.2564

ฝ่ายงานบริหารทัว่ไป

4
จา้งเหมาติดกล้องวงจรปดิภายในอาคารเรียน
ภาวนากติติคุณ

23,030 23,030 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส เสนอ
ราคา    23,030 บาท

ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส       
ราคาทีต่กลงจา้ง 23,030 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที ่4/2565      ลว.
 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564



แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการจัดซ้ือหรอืจ้าง

กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

1
จา้งถ่ายเอกสารใบงานรูปแบบการเรียน
การสอน ภายใต้สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19

10,444 10,444 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร 
เสนอราคา 10,444 บาท

ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร
 ราคาที่ตกลซ้ือ  10,444 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2565       ลว.
 1 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

2
จา่ยค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม
 2564

2,247 2,247 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั เสนอราคา 2,247 บาท

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,247
 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2565       ลว.
 1 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

3
จดัซ้ือน้ ายาเคมีเติมถังดับเพลิงโรงเรียน
ตามอาคารต่างๆที่หมดอายุ

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง
บา้นโปง่เซฟต้ี                    
เสนอราคา 10,000  บาท

บา้นโปง่เซฟต้ี            
ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2565       ลว.
 1 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

4
จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณและการเงิน

29,000 29,000 เฉพาะเจาะจง
นางสาววาสนา คงฟ ู          
เสนอราคา  29,000 บาท

นางสาววาสนา คงฟ ู      
ราคาที่ตกลงจา้ง 29,000 
บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 8/2565      ลว.
 18 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

5 จดัซ้ือชุดไมค์เพือ่ใช้ในหอ้งประชุม 21,500 21,500 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส        
เสนอราคา   21,500  บาท

ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส     
ราคาที่ตกลงซ้ือ 21,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2565         
ลว. 18 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

6
จา้งเหมาท าท่อระบายน้ าหอ้งน้ าตึก
อนุบาลอดุตันระบายน้ าเนื่องจากหอ้งน้ า
ช ารุด

15,364 15,364 เฉพาะเจาะจง
นายนันทวัฒน์ สุขเข           
เสนอราคา 15,364 บาท

นายนันทวัฒน์ สุขเข    
ราคาที่ตกลงจา้ง 15,364 
บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 10/2565     ลว.
 18 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

7
จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ใช้ในกจิกรรม
โครงการคัดแยกขยะตามหลัก 3RS

1,830 1,830 เฉพาะเจาะจง
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท           
เสนอราคา 1,830 บาท

ร้านคอนเซ็ปอาร์ท         
ราคาที่ตกลงจา้ง 1,830 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 11/2565     ลว.
 18 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

8
จดัซ้ือผ้าม่านและอปุกรณ์ติดต้ังเพือ่ใช้แทน
ของเกา่ที่ช ารุด

57,817 57,817 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 99 ผ้าม่าน
นครสวรรค์         เสนอราคา
 57,817.45 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 99 
ผ้าม่านนครสวรรค์         
ราคาที่ตกลงซ้ือ 57,817.45 
บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2565      ลว.
 18 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

9
จดัซ้ือวัสดุท าฉากกัน้โรงอาหารตาม
มาตรการการปอ้งกนัโรคโควิด -19

11,012 11,012 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์         
เสนอราคา 11,012 บาท

บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์       
ราคาที่ตกลงซ้ือ 11,012 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2565      ลว.
 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564



แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการจัดซ้ือหรอืจ้าง

กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

10
จา้งท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ แผ่นปา้ยไวนิล
และงานปรับปรุงอาคารสถานที่ตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

11,565 11,565 เฉพาะเจาะจง
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท เสนอราคา
 11,565 บาท

ร้านคอนเซ็ปอาร์ท        
ราคาที่ตกลงจา้ง  11,565 
บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 14/2565     ลว. 
30 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

11
จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใช้ในกจิกรรมจดัหาวัสดุใช้
บริหารงานวิชาการแลพบริหารงานบคุคล

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั 
เสนอราคา 9,000 บาท

บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2565       ลว.
 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

12
จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ใช้ในกจิกรรม
ประชาสัมพนัธ์ โครงการสานสัมพนัธ์ บา้น
 ชุมชน โรงเรียน

2,175 2,175 เฉพาะเจาะจง
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท        
เสนอราคา 2,175  บาท

ร้านคอนเซ็ปอาร์ท       
ราคาที่ตกลงจา้ง 2,175 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 16/2565     ลว. 
30 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

13
จา้งท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์ต่างๆของ
โรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ ปกีารศึกษา 2564

1,140 1,140 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบญจวรรณ พร้ินต้ิง 
จ ากดั เสนอราคา 1,140 บาท

บริษัท เบญจวรรณ พร้ินต้ิง 
จ ากดั ราคาที่ตกลงจา้ง 
1,140 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 17/2565      ลว.
 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

14
จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์หอ้ง
งบประมาณที่ช ารุด

2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส     
เสนอราคา 2,300  บาท

ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส   
ราคาที่ตกลงจา้ง 2,300 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 18/2565     ลว. 
30 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานงบประมาณ

15
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการจดั
กจิกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 
2/2564

9,611 9,611 เฉพาะเจาะจง
สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด
ธรรมศาลาฯ           เสนอ
ราคา 9,611 บาท

สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด
ธรรมศาลาฯ  ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 9,611 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2565     ลว. 
30 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

16
จา้ง่ายเอกสาร แบบรายงานผลการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน ปพ.4 และ ปพ.6

2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร 
เสนอราคา 2,800 บาท

ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,800 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2565     ลว. 
30 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

17
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ เพือ่ใช้ใน
โครงการพฒันาทักษะการอา่นและเขียน
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 1-3

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
เสนอราคา 2,700 บาท

บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,700 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2565      ลว. 
30 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

18
จา้งท าฉากกัน้โรงอาหารส าหรับนักเรียน
รับประทานอาหารเพิม่เติม

2,108 2,108 เฉพาะเจาะจง
นายนันทวัฒน์ สุขเข        
เสนอราคา 2,108 บาท

นายนันทวัฒน์ สุขเข     
ราคาที่ตกลงจา้ง 2,108 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 22/2565      ลว.
 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564



แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการจัดซ้ือหรอืจ้าง

กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

19
จา้งถ่ายเอกสารใบงานรูปแบบการเรียน
การสอน ภายใต้สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 19

6,460 6,460 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร 
เสนอราคา 6,460 บาท

ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร
  ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,460 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2565       ลว.
 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

20
จา่ยค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน
พฤศจกิายน 2564

4,873.74 4,873.74 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั เสนอราคา 4,873.74 
บาท

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
4,873.74 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2565       ลว.
 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

21
จดัซ้ือวัสดุท าความสะอาดปอ้งกนัโรคการ
แพร่ระบาดเชื้อโคโรน่า 2019

12,270 12,270 เฉพาะเจาะจง
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั 
เสนอราคา 12,270  บาท

บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,270 
บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2565        ลว.
 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

22
จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารสถานที่เตรียมพร้อมกบัการเปดิภาค
เรียนที่ 2/2564

31,495 31,495 เฉพาะเจาะจง
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั 
เสนอราคา 31,495 บาท

บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 31,495 
บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2565       ลว.
 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

23
จดัซ้ืออปุกรณ์ ATK ส าหรับนักเรียน 
ตรวจหาเชื้อไวรัส  covid 19

22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง
ร้านซิมเพล เทรดด้ิง    เสนอ
ราคา 2,300  บาท

ร้านซิมเพล เทรดด้ิง  ราคา
ที่ตกลงซ้ือ 2,300 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2565     ลว. 
30 พฤศจกิายน พ.ศ.2564

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรอืจ้าง
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

1
จา้งถ่ายเอกสารท าแผนและคู่มือการเปดิ
เรียนแบบเรียนที่สถานศึกษาตามมาตรการ
ปอ้งกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19

2,585 2,585 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร 
เสนอราคา 2,585 บาท

ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,585 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2565    
ลว. 8 ธันวาคม พ.ศ.2564

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในงานงบประมาณ 
และบริหารทั่วไป

17,600 17,600 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั    
เสนอราคา 17,600 บาท

บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 17,600 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2565    
ลว. 8 ธันวาคม พ.ศ.2564

ฝ่ายงานงบประมาณและ
บริหารทั่วไป

3
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการตกแต่ง
สถานที่การแสดงผลงานของนักเรียน

5,280 5,280 เฉพาะเจาะจง
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั 
เสนอราคา 5,280 บาท

บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,280 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2565    
ลว. 8 ธันวาคม พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

4
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้จดัท าทะเบยีน
นักเรียน และวัดผล

6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั 
เสนอราคา 6,600 บาท

บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,600 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2565    
ลว. 8 ธันวาคม พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

5
จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ใช้ในกจิกรรมโครงการ
พฒันาทักษะการอา่นเขียนระดับ
ประถมศึกษาปทีี่ 4-6

502.90 502.90 เฉพาะเจาะจง
ศูนย์พมิพป์า้ย ที.แม็กซ์ ดีไซน์ 
เสนอราคา 502.90 บาท

ศูนย์พมิพป์า้ย ที.แม็กซ์ 
ดีไซน์ ราคาที่ตกลงจา้ง 
502.90 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 32/2565   
ลว. 20 ธันวาคม พ.ศ.2564

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

6
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในโครงการพฒันา
ทักษะการอา่น - การเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปทีี่ 4 - 6

3,570 3,570 เฉพาะเจาะจง
สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด
ธรรมศาลาฯ เสนอราคา 
3,570 บาท

สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด
ธรรมศาลาฯ ราคาที่ตกลงซ้ือ
 3,570 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2565    
ลว. 20 ธันวาคม พ.ศ.2564

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

7 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่ช ารุด 4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส  เสนอ
ราคา 4,950 บาท

ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,950 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2565    
ลว. 20 ธันวาคม พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

8 จา้งซ่อมแซมแปน้เสาตาข่ายสนามตะกร้อ 3,276 3,276 เฉพาะเจาะจง
นายนันทวัฒน์ สุขเข เสนอ
ราคา 3,276 บาท

นายนันทวัฒน์ สุขเข ราคาที่
ตกลงจา้ง 3,276 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 35/2565    
ลว. 30 ธันวาคม พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

9
จา่ยค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนธันวาคม 
2564

5,527.62 5,527.62 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั เสนอราคา 3,276 บาท

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
5,527.62 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2565    
ลว. 30 ธันวาคม พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

แบบ สขร. 1

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน ธันวาคม 2564

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรอืจ้าง
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

10
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการจดัท าส่ือ 
และพฒันาส่ือการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา

24,810 24,810 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
เสนอราคา 24,810 บาท

บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 24,810 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2565 ลว. 
30 ธันวาคม พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

11
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการจดัท าส่ือ 
และพฒันาส่ือการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษา

24,810 24,810 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
เสนอราคา 24,810 บาท

บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 24,810 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2565  ลว.
 30 ธันวาคม พ.ศ.2564

ฝ่ายงานวิชาการ

แบบ สขร. 1

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน ธันวาคม 2564

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรอืจ้าง
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

1
จา้งถ่ายเอกสารใบงาน/ใบกจิกรรม ช่วงการ
เรียนการสอนออนไลน์

1,380 1,380 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร 
เสนอราคา 1,380 บาท

ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,380 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2565    
ลว. 7 มกราคม พ.ศ.2565

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

2 จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ใช้ในกจิกรรมวันส าคัญ 1,010 1,010 เฉพาะเจาะจง
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท เสนอราคา
 1,010 บาท

ร้านคอนเซ็ปอาร์ท ราคาที่
ตกลงจา้ง 1,010 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 40/2565    
ลว. 7 มกราคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

3
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในโครงการ ICT 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

9,950 9,950 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส เสนอ
ราคา 9,950 บาท

ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,950 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2565    
ลว. 6 มกราคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานวิชาการ

4
จา้งซ่อมแซมสาย Internet ตึก
ประถมศึกษาที่ขาด

3,780 3,780 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส เสนอ
ราคา 3,780 บาท

ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส  
ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,780 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2565    
ลว. 17 มกราคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

5
จดัซ้ือวัสดุโครงการบา้นวิทยาศาสตร์น้อย
ระดับกอ่นประถมศึกษา

2,880 2,880 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
เสนอราคา 2,880 บาท

บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,880 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2565   
ลว. 17 มกราคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานวิชาการ

6
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ เพือ่ใช้ในกจิกรรม
เปดิโลกกว้างทางการเรียนรู้

1,986 1,986 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
เสนอราคา 1,986 บาท

บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,986 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2565   
ลว. 17 มกราคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานวิชาการ

7
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกรรมโครงการ
จดัหาวัสดุส่ือระดับประถมศึกษา

3,390 3,390 เฉพาะเจาะจง
ร้านธนวัชร  เสนอราคา 3,390
 บาท

ร้านธนวัชร ราคาที่ตกลงซ้ือ 
3,390 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2565   
ลว. 17 มกราคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานวิชาการ

8
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกรรมโครงการ
จดัหาวัสดุส่ือระดับมัธยมศึกษา

3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง
ร้านธนวัชร  เสนอราคา 3,900
 บาท

ร้านธนวัชร ราคาที่ตกลงซ้ือ 
3,900 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2565   
ลว. 17 มกราคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานวิชาการ

9
จา้งถ่ายเอกสารใบงาน/ใบกจิกรรม ช่วงการ
เรียนการสอนออนไลน์

1,444 1,444 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร 
เสนอราคา 1,444 บาท

ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,444 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2565   
ลว. 17 มกราคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานวิชาการ

10
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการปอ้งกนัและ
ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (Covid-19)

13,205 13,205 เฉพาะเจาะจง
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั
เสนอราคา 13,205 บาท

บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 13,205 
บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/2565   
ลว. 17 มกราคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานวิชาการ

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน มกราคม 2565

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

แบบ สขร. 1



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรอืจ้าง
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

11
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในโครงการเกษตร
อนิทรีย์วิถีพอเพยีง

21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง
โรงกลึงทรัพย์ส าราญสุรินทร์ 
เสนอราคา 21,000 บาท

โรงกลึงทรัพย์ส าราญสุรินทร์
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 21,000 
บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2565     
ลว. 26 มกราคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานวิชาการ

12
จดัซ้ือเคร่ืองผสมใบไม้ กิง่ไม้เพือ่ท าปุย๋หมักใน
โครงการเกษตรอนิทรีย์วิถีพอเพยีง

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั 
เสนอราคา 8,500 บาท

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2565     
ลว. 26 มกราคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานวิชาการ

13
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการบริการ
สารสนเทศ ICT ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 
1-3

2,920 2,920 เฉพาะเจาะจง
สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด
ธรรมศาลาฯ  เสนอราคา 
2,920 บาท

สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด
ธรรมศาลาฯ ราคาที่ตกลงซ้ือ
 2,920 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2565     
ลว. 27 มกราคม พ.ศ.2565

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

14
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกรรมงาน
บริหารทั่วไป

16,119 16,119 เฉพาะเจาะจง
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั 
เสนอราคา 16,119 บาท

บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 16,119 
บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2565     
ลว. 27 มกราคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

15 จดัซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับชั้นป.1-6 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง
ร้านนันท์ เสนอราคา 18,000
 บาท

ร้านนันท์ ราคาที่ตกลงซ้ือ 
18,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2565     
ลว. 27 มกราคม พ.ศ.2568

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

16 จดัซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับชั้นม.1-3 31,500 31,500 เฉพาะเจาะจง
มีฟา้นานาภัณฑ์ เสนอราคา 
31,500 บาท

มีฟา้นานาภัณฑ์ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ 31,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2565     
ลว. 27 มกราคม พ.ศ.2565

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

17
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการจดักจิกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้

7,430 7,430 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั
เสนอราคา 7,430 บาท

บริษัท ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,430 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2565     
ลว. 27 มกราคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานวิชาการ

แบบ สขร. 1

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน มกราคม 2565

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565



ที่ งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง
วงเงินที่จดัซ้ือหรอื

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจา้ง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการจดัซ้ือ

หรอืจา้ง
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

1 จา้งก าจดัปลวกอาคารเรียน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง
นายสมชาย คล้อยสวาท 
เสนอราคา 4,500 บาท

นายสมชาย คล้อยสวาท 
ราคาทีต่กลงจา้ง 4,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที ่60/2565      
 ลว. 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทัว่ไป

2
จา่ยค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนมกราคม
 2565

2,936.45 2,936.45 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั เสนอราคา 2,936.45 
บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั ราคาทีต่กลงซ้ือ 
2,936.45 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่61/2565       
ลว. 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2565

ฝ่ายงานวิชาการ

3
จา้งติดต้ังกล้องวงจรปดิเพิม่เติมเนื่องจาก
เปน็มุมอบั

42,380 42,380 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส เสนอ
ราคา 42,380 บาท

ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 42,380 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่62/2565       
ลว. 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทัว่ไป

4
จดัซ้ืออปุกรณ์ ATK ส าหรับนักเรียน 
ตรวจหาเชื้อไวรัส  covid 19

25,500 25,500 เฉพาะเจาะจง
ร้านซิมเพล เทรดด้ิง เสนอ
ราคา 25,500 บาท

ร้านซิมเพล เทรดด้ิง ราคาที่
ตกลงซ้ือ 25,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่63/2565       
ลว. 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2565

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

5
จา้งเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานทีใ่น
โรงเรียน

44,950 44,950 เฉพาะเจาะจง
นายณรงค์ หว้ยหงษท์อง  
เสนอราคา 44,950 บาท

นายณรงค์ หว้ยหงษท์อง 
ราคาทีต่กลงจา้ง 44,950 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที ่64/2565      
 ลว. 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทัว่ไป

6
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกรรม
ส่งเสริมการอา่นของหอ้งสมุดโรงเรียน

20,600 20,600 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเสรี บุค๊ส์  เสนอ
ราคา 20,600 บาท

บริษทั ไทยเสรี บุค๊ส์ ราคาที่
ตกลงซ้ือ 20,600 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่65/2565       
ลว. 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2565

ฝ่ายงานวิชาการ

7
จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ใช้ในกจิกรรมสาน
สัมพนัธ์บา้น ชุมชน โรงเรียน

675 675 เฉพาะเจาะจง
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท เสนอราคา
 675 บาท

ร้านคอนเซ็ปอาร์ท ราคาที่
ตกลงจา้ง 675 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที ่66/2565      
 ลว. 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2566

ฝ่ายงานบริหารทัว่ไป

8 จา้งต่อทอ่น้ าบริเวณภายในโรงเรียน 4,535 4,535 เฉพาะเจาะจง
นายนันทวัฒน์ สุขเข เสนอ
ราคา 4,535 บาท

นายนันทวัฒน์ สุขเข ราคาที่
ตกลงจา้ง 4,535 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที ่67/2565      
 ลว. 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2566

ฝ่ายงานบริหารทัว่ไป

แบบ สขร. 1

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565



ที่ งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง
วงเงินที่จดัซ้ือหรอื

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจา้ง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการจดัซ้ือ

หรอืจา้ง
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

9 จดัซ้ือดินเพือ่ปลูกพชืผักสวนครัว 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง
หนึ่งสมองสองมือ เสนอราคา 
1,500 บาท

หนึ่งสมองสองมือ ราคาทีต่ก
ลงซ้ือ 1,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่68/2565       
ลว. 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2565

ฝ่ายงานวิชาการ

10
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในโครงการพฒันา
งานงบประมาณและบริหารทัว่ไป

12,527 12,527 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
เสนอราคา 12,527 บาท

บริษทั ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 12,527 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่69/2565       
ลว. 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2565

ฝ่ายงานงบประมาณ
และบริหารทัว่ไป

11
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ เพือ่ใช้ในโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั

5,877 5,877 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
เสนอราคา 5,877 บาท

บริษทั ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,877 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่70/2565       
ลว. 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2565

ฝ่ายงานวิชาการ

12
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย

25,419 25,419 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
เสนอราคา 25,419 บาท

บริษทั ไทยเสรี บุค๊ส์ จ ากดั 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 25,419 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่71/2565       
ลว. 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2565

ฝ่ายงานวิชาการ

แบบ สขร. 1

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565



แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง

(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรอืจ้าง
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

1
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกรรม
โครงการเด็กดีมีวัยใฝ่ธรรมะรู้ประหยัด
และพอเพยีง

1,032 1,032 เฉพาะเจาะจง
บริษัทไทยเสรีบคุส์ จ ากดั 
เสนอราคา 1,032 บาท

บริษัทไทยเสรีบคุส์ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,032 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 73/2565      
   ลว. 1 มีนาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

2
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ

6,158 6,158 เฉพาะเจาะจง
บริษัทไทยเสรีบคุส์ จ ากดั 
เสนอราคา 6,158 บาท

บริษัทไทยเสรีบคุส์ จ ากดั
ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,158 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 74/2565      
   ลว. 1 มีนาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

3
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกรรม
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พฒันาภูมิ
ทัศน์ อาคารสถานที่

4,970 4,970 เฉพาะเจาะจง
ร้านธนวัชร เสนอราคา 

4,970 บาท
ร้านธนวัชร ราคาที่ตกลงซ้ือ 

4,970 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 75/2565      
   ลว. 7 มีนาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

4
จา่ยค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน
กมุภาพนัธ์ 2565

7,182.16 7,182.16 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) 

จ ากดั   เสนอราคา 
7,182.16 บาท

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั  ราคาที่ตกลงซ้ือ 

7,182.16 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 76/2565      
   ลว. 7 มีนาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

5
จา้งท าไวนิลเพือ่ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน
ปลอดขยะ

300 300 เฉพาะเจาะจง
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท เสนอ

ราคา 300 บาท
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท ราคาที่

ตกลงจา้ง 300 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ใบส่ังจา้งเลขที่ 77/2565     
   ลว. 11 มีนาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

6
จา้งท าไวนิลเพือ่ใช้ในโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)

675 675 เฉพาะเจาะจง
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท เสนอ

ราคา 675 บาท
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท ราคาที่

ตกลงจา้ง 675 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ใบส่ังจา้งเลขที่ 78/2565     
   ลว. 11 มีนาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

7
จา้งท าไวนิลเพือ่ใช้ในโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกระดับมัธยมศึกษา

560 560 เฉพาะเจาะจง
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท เสนอ

ราคา 560 บาท
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท ราคาที่

ตกลงจา้ง 560 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ใบส่ังจา้งเลขที่ 79/2565     
  ลว. 11 มีนาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

8

จดัซ้ือน้ าด่ืมเพือ่ใช้ในโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง
สวัสดิการร้านค้าโรงเรียน
วัดธรรมศาลาฯ  เสนอ

ราคา 2,000 บาท

สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด
ธรรมศาลาฯ ราคาที่ตกลงซ้ือ

 2,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 80/2565      
   ลว. 11 มีนาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

9

จดัซ้ือน้ าด่ืมเพือ่ใช้ในโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกระดับมัธยมศึกษา

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง
สวัสดิการร้านค้าโรงเรียน
วัดธรรมศาลาฯ  เสนอ

ราคา 2,000 บาท

สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด
ธรรมศาลาฯ ราคาที่ตกลงซ้ือ

 2,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 81/2565      
   ลว. 11 มีนาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน มีนาคม 2565

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565



แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง

(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการจัดซ้ือหรอืจ้าง

กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

10
จดัซ้ืออาหารกลางวันเพือ่ใช้ใน
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ระดับมัธยมศึกษา

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง
นางกาญจนา จาดคล้าย 
เสนอราคา 8,000 บาท

นางกาญจนา จาดคล้าย ราคา
ที่ตกลงซ้ือ 8,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 82/2565         
ลว. 11 มีนาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

11

จา้งท าชุดอาหารว่างใหน้ักเรียนใน
การอบรมโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง
นายนพรัตน์ สุขสบาย เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายนพรัตน์ สุขสบาย ราคาที่

ตกลงจา้ง 10,000 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ใบส่ังจา้งเลขที่ 83/2565         

ลว. 11 มีนาคม พ.ศ.2565
ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

12
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกรรม
โครงการบริหารจดัการขยะโดยใช้
หลัก 3Rs

7,300 7,300 เฉพาะเจาะจง
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั

 เสนอราคา 7,300 บาท
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,300 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/2565         
ลว. 11 มีนาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

13
จดัซ้ือเคร่ืองทองน้อย เพือ่ใช้ในพธีิ
ถวายสักการะในกจิกรรมวันส าคัญ

850 850 เฉพาะเจาะจง
ร้านธนวัชร   เสนอราคา 850

 บาท
ร้านธนวัชร  ราคาที่ตกลงซ้ือ 

850 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 86/2565         

ลว. 21 มีนาคม พ.ศ.2565
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

14
จา้งถ่ายรูปนักเรียนพร้อมกรอบรูป 
ระดับชั้น อ.1-3

4,590 4,590 เฉพาะเจาะจง
ร้านสัญญลักษณ์ เสนอราคา 

4,590 บาท
ร้านสัญญลักษณ์ ราคาที่ตกลง

จา้ง 4,590 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ใบส่ังจา้งเลขที่ 87/2565        

ลว. 21 มีนาคม พ.ศ.2565
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

15
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกกรม
โครงการพฒันางานงบประมาณและ
บริหารทั่วไป

5,960 5,960 เฉพาะเจาะจง
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั

 เสนอราคา 5,960 บาท
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,960 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 88/2565        
ลว. 21 มีนาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานงบประมาณและ
บริหารทั่วไป

16
จา้งเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม
กจิกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญ ระดับชั้น ป.4-ป.6

10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง
นายนพรัตน์ สุขสบาย เสนอ

ราคา 10,500 บาท
นายนพรัตน์ สุขสบาย ราคาที่

ตกลงจา้ง 10,500 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ใบส่ังจา้งเลขที่ 89/2565       

ลว. 21 มีนาคม พ.ศ.2565
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

17

จา้งเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม
กจิกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาระดับชั้น ป.4-ป.6

10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง
นายนพรัตน์ สุขสบาย เสนอ

ราคา 10,500 บาท
นายนพรัตน์ สุขสบาย ราคาที่

ตกลงจา้ง 10,500 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ใบส่ังจา้งเลขที่ 90/2565         

ลว. 21 มีนาคม พ.ศ.2565
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

18

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกรรม
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญ ระดับชั้น ป.4-ป.6

9,905 9,905 เฉพาะเจาะจง
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั

เสนอราคา 9,905 บาท
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,905 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 91/2565         
ลว. 21 มีนาคม พ.ศ.2565

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน มีนาคม 2565

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565



แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง

(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรอืจ้าง
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

19
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกรรม
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น
 ป.4-ป.6

12,601 12,601 เฉพาะเจาะจง
บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั 

เสนอราคา 12,601 บาท
บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,601 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 92/2565      
   ลว. 21 มีนาคม พ.ศ.2565

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

20
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกรรม
โครงการใหบ้ริการสารสนเทศ ICT 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6

6,560 6,560 เฉพาะเจาะจง
บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั 

เสนอราคา 6,560 บาท
บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,560 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 93/2565      
   ลว. 21 มีนาคม พ.ศ.2565

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

21
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกรรมสวด
มนต์ไหว้พระสร้างธรรมะแต่เยาว์วัย

878 878 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเสรีบคุส์ จ ากดั 

เสนอราคา 878 บาท
บริษัท ไทยเสรีบคุส์ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 878 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 94/2565      
   ลว. 21 มีนาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

22
จา้งถ่ายเอกสารเพือ่ใช้ในกจิกรรมปจัฉิม
นิเทศจบการศึกษาภาคบงัคับ

680 680 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ซีล๊อค-กอ๊บปี ้ เสนอราคา

 680 บาท
ร้าน ซีล๊อค-กอ๊บปี ้ ราคาที่ตก

ลงจา้ง 680 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ใบส่ังจา้งเลขที่ 95/2565     
    ลว. 21 มีนาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

23
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกรรม
ปจัฉิมนิเทศจบการศึกษาภาคบงัคับ

3,605 3,605 เฉพาะเจาะจง
ร้านธนวัชร เสนอราคา 3,605 

บาท
ร้านธนวัชร ราคาที่ตกลงซ้ือ 

3,605 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 96/2565      
  ลว. 21 มีนาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน มีนาคม 2565

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรอืจ้าง
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

1

จดัซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับชั้น ป.1-
ป.6 โครงการสนับสนุนการจดัการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ยในการจดัการเรียนการ
สอน(ปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน)

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง
มีฟา้นานาภัณฑ์  เสนอราคา 

18,000 บาท
มีฟา้นานาภัณฑ์ ราคาที่ตกลงซ้ือ 

18,000 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 97/2565     
ลว. 1 เมษายน พ.ศ.2565

แผนงานงบประมาณ

2

จดัซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับชั้น ม.1-
ม.3 โครงการสนับสนุนการจดัการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ยในการจดัการเรียนการ
สอน(ปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน)

25,500 25,500 เฉพาะเจาะจง
ร้านรุ่งทิพย์  เสนอราคา 25,500

 บาท
ร้านรุ่งทิพย์ ราคาที่ตกลงซ้ือ 

25,500 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 98/2565     
ลว. 1 เมษายน พ.ศ.2565

แผนงานงบประมาณ

3
จา่ยค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนมีนาคม
 2565

5,026.54 5,026.54 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 

เสนอราคา 5,026.54 บาท
บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,026.54 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 99/2565     
ลว. 12 เมษายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

4
จา้งถ่ายเอกสารเพือ่พฒันากจิกรรมการ
เรียนการสอนตามนโยบายฯ

827 827 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร 

เสนอราคา 827 บาท
ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร 
ราคาที่ตกลงจา้ง 827 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 100/2565  
ลว. 18 เมษายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

แบบ สขร. 1

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน เมษายน 2565

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง

(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการจัดซ้ือหรอืจ้าง

กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

1
จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่แสดงความยินดีกบั
นักเรียนที่จบปกีารศึกษา 2564

675 675 เฉพาะเจาะจง
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท  เสนอ
ราคา 675 บาท

ร้านคอนเซ็ปอาร์ท  ราคาที่
ตกลงจา้ง 675 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 101/2565    ลว.
 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

2
จา่ยค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนเมษายน 
2564

2,247 2,247 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั เสนอราคา 2,247 บาท

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,247
 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 102/2565    ลว. 
3 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

3
จา้งเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานที่ใน
โรงเรียน

17,780 17,780 เฉพาะเจาะจง
นายณรงค์ หว้ยหงษ์ทอง 
เสนอราคา 17,780 บาท

นายณรงค์ หว้ยหงษ์ทอง 
ราคาที่ตกลงจา้ง 17,780 
บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 103/2565    ลว.
 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

4
จา้งเหมาท าโรงเกบ็วัสดุเพือ่ผสมปุย๋หมัก 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมพฒันาการ
เรียนการสอนใหแ้กน่ักเรียน

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง
นายสรวิชญ์ อัง้ล่ี เสนอราคา 
40,000 บาท

นายสรวิชญ์ อัง้ล่ี ราคาที่ตก
ลงจา้ง 40,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 104/2565    ลว.
 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

5
จา้งเหมาท าการขัดพืน้หอ้งเรียนชั้นล่างตึก
ประถม

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง
นายสรวิชญ์ อัง้ล่ี เสนอราคา 
4,800 บาท

นายสรวิชญ์ อัง้ล่ี ราคาที่ตก
ลงจา้ง 4,800 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 105/2565    ลว.
 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

6
จา้งเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม กจิกรรม
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน

8,130 8,130 เฉพาะเจาะจง
นางรัชนี สุภาพพลู  เสนอ
ราคา 8,130 บาท

นางรัชนี สุภาพพลู ราคาที่
ตกลงจา้ง 8,130 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 107/2565    ลว.
 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

7
จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่กจิกรรมปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

560 560 เฉพาะเจาะจง
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท เสนอ
ราคา 560 บาท

ร้านคอนเซ็ปอาร์ท ราคาที่
ตกลงจา้ง 560 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 108/2565    ลว.
 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

8
จดัซ้ือกระดาษเพือ่กจิกรรมปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

1,650 1,650 เฉพาะเจาะจง
สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด
ธรรมศาลาฯ เสนอราคา 
1,650 บาท

สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด
ธรรมศาลาฯ ราคาที่ตกลงซ้ือ
 1,650 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 109/2565    ลว. 
5 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

9
จา้งเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม กจิกรรม
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ระดับปฐมวัย

2,160 2,160 เฉพาะเจาะจง
นางรัชนี สุภาพพลู  เสนอ
ราคา 2,160 บาท

นางรัชนี สุภาพพลู ราคาที่
ตกลงจา้ง 2,160 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 110/2565    ลว.
 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

แบบ สขร. 1

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง

(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการจัดซ้ือหรอืจ้าง

กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

10
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกรรม
ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ระดับปฐมวัย

285 285 เฉพาะเจาะจง
สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด
ธรรมศาลาฯ   เสนอราคา 285 
บาท

สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด
ธรรมศาลาฯ  ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 285 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 111/2565    ลว.
 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

แบบ สขร. 1

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการจัดซ้ือหรอืจ้าง

กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

1 จา้งซ่อมแซมอปุกรณ์กล้องวงจรปดิที่ช ารุด 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส  
เสนอราคา 2,800 บาท

ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส  
ราคาที่ตกลงจา้ง 2,800 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 112/2565    ลว.
 2 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

2
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการจดัท า
เอกสารชั้นเรียน

5,625 5,625 เฉพาะเจาะจง
บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ 
จ ากดั เสนอราคา 5,625 
บาท

บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,625
 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 113/2565    ลว. 
1 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

3
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะ
เรียนของโรงเรียน

5,868.95 5,868.95 เฉพาะเจาะจง
สนามจนัทร์ เฟอร์นิเจอร์  
เสนอราคา 5,868.95 บาท

สนามจนัทร์ เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,868.95 
บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 114/2565    ลว. 
1 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

4
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการคลุมบอร์ด
หอ้งเรียนใหม้ีความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

1,580 1,580 เฉพาะเจาะจง
ร้านธนวัชร เสนอราคา 
1,580 บาท

ร้านธนวัชร ราคาที่ตกลงซ้ือ 
1,580 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 115/2565    ลว. 
6 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

5
จา้งถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนปฏิบติัการ
ประจ าป ี2565

7,180 7,180 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่าย
เอกสาร เสนอราคา 7,180 
บาท

ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร
 ราคาที่ตกลงจา้ง 7,180 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 116/2565    ลว.
 6 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

6
จา้งถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

700 700 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่าย
เอกสาร  เสนอราคา 700 
บาท

ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร
ราคาที่ตกลงจา้ง 700 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 117/2565    ลว.
 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

7
จา้งถ่ายเอกสารเพือ่พฒันากจิกรรมการ
เรียนการสอนและเสริมทักษะใหผู้้เรียน

26,899.50 26,899.50 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่าย
เอกสาร  เสนอราคา 
26,899.50 บาท

ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร
ราคาที่ตกลงจา้ง 26,899.50
 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 118/2565    ลว.
 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

8 จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่กจิกรรมวันส าคัญ 1,910 1,910 เฉพาะเจาะจง
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท เสนอ
ราคา 1,910 บาท

ร้านคอนเซ็ปอาร์ท ราคาที่
ตกลงจา้ง 1,910 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 119/2565    ลว.
 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

9
จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่กจิกรรมวันสูบบหุร่ีโลก
 โครงการสถานศึกษาสีเขียว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข

560 560 เฉพาะเจาะจง
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท เสนอ
ราคา 560 บาท

ร้านคอนเซ็ปอาร์ท ราคาที่
ตกลงจา้ง 560 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 120/2565    ลว.
 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

แบบ สขร. 1

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน มิถุนายน 2565

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง

(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรอืจ้าง
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

10
จดัซ้ือสนามแข็งหุน่ยนต์ซูโม่ เพือ่ใช้ในการ
แข็งขันหุน่ยนต์

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง
ร้านเปน็หนึ่ง สาขา 2  เสนอ
ราคา 2,500 บาท

ร้านเปน็หนึ่ง สาขา 2  ราคา
ที่ตกลงซ้ือ 2,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 121/2565    
ลว. 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

11
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการแข่งขัน
หุน่ยนต์

12,654 12,654 เฉพาะเจาะจง
ร้านศิลา เสนอราคา 12,654 
บาท

ร้านศิลา ราคาที่ตกลงซ้ือ 
12,654 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 122/2565    
ลว. 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

12
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการแข่งขัน
หุน่ยนต์ 2565

18,420 18,420 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อซ่ีีคิดส์ โรโบติกส์ จ ากดั
 เสนอราคา 18,420 บาท

บริษัท อซ่ีีคิดส์ โรโบติกส์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
18,420 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 123/2565    
ลว. 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

13
จา้งติดต้ังแผงกัน้แบบลวดเคลือบพลาสติก 
เพือ่ปอ้งกนัลิงบริเวณรอบตึก อาคาร 017

11,400 11,400 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โชคดี คอร์ปอเรท จ ากดั
 เสนอราคา 11,400 บาท

บริษัท โชคดี คอร์ปอเรท 
จ ากดั ราคาที่ตกลงจา้ง 
11,400 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 124/2565   
 ลว. 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

14 จา้งถ่ายใบงาน สอนเสริมใหก้บันักเรียน 8,897 8,897 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร 
เสนอราคา 8,897 บาท

ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร
 ราคาที่ตกลงจา้ง 8,897 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 125/2565   
 ลว. 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

15 จา้งซ่อมแซมอปุกรณ์ไฟฟา้และสายไฟที่ช ารุด 30,182 30,182 เฉพาะเจาะจง
นายนันทวัฒน์ สุขเข  เสนอ
ราคา 30,182 บาท

นายนันทวัฒน์ สุขเข ราคาที่
ตกลงจา้ง 30,182 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 126/2565   
 ลว. 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

16
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในโครงการ ICT 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

7,130 7,130 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส  เสนอ
ราคา 7,130 บาท

ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,130 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 127/2565    
ลว. 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

17
จา้งซ่อมแซมคอมพวิเตอร์เพือ่ใช้ในการพมิพ์
เอกสารของงานงบประมาณ

2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส เสนอ
ราคา 2,250 บาท

ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงจา้ง 2,250 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 128/2565   
 ลว. 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหาร
งบประมาณ และบริหาร

ทั่วไป

18 จดัซ้ือหมึกเติมเคร่ืองปร้ินเตอร์ Cannon 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส เสนอ
ราคา 1,250 บาท

ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,250 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 129/2565    
ลว. 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

แบบ สขร. 1

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน มิถุนายน 2565

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง

(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการจัดซ้ือหรอืจ้าง

กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

19
จดัซ้ือสาย HTMI ขนาดความยาว 5 เมตร 
เพือ่เชื่อมต่อกบัทีวี แทนที่ช ารุด

650 650 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที.เอส.ซี.เซอร์วิส เสนอ
ราคา 650 บาท

ร้าน ที.เอส.ซี.เซอร์วิส  
ราคาที่ตกลงซ้ือ 650 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 130/2565    ลว.
 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

20
จา้งเหมาซ่อมแซมหลังคา เหล็กประตูร้ัว 
หอ้งน้ ามีน้ าร่ัว หน้าต่างที่ช ารุด

9,250 9,250 เฉพาะเจาะจง
นายณรงค์ หว้ยหงษ์ทอง เสนอ
ราคา 9,250 บาท

นายณรงค์ หว้ยหงษ์ทอง  
ราคาที่ตกลงจา้ง 9,250 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 131/2565    ลว.
 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

21
จา้งเหมาซ่อมแซมหอ้งน้ าอาคารเรียน
อนุบาล และซ่อมท่อน้ าร่ัวมัธยม

12,300 12,300 เฉพาะเจาะจง
นายณรงค์ หว้ยหงษ์ทอง เสนอ
ราคา 12,300 บาท

นายณรงค์ หว้ยหงษ์ทอง  
ราคาที่ตกลงจา้ง 12,300 
บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 132/2565    ลว.
 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

22
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมพฒันาภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่

8,360.25 8,360.25 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า จ ากดั
(มหาชน) เสนอราคา 8360.25
 บาท

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า 
จ ากดั(มหาชน)  ราคาที่ตก
ลงซ้ือ 8360.25 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 133/2565    ลว.
 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

23
จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ใช้ในการประกาศรับ
สมัครนักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2565

675 675 เฉพาะเจาะจง
ร้านคอนเซ็ปอาร์ท เสนอราคา 
675 บาท

ร้านคอนเซ็ปอาร์ท  ราคาที่
ตกลงจา้ง 675 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 134/2565    ลว.
 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

24
จา่ยค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน
พฤษภาคม 2565

3,728.15 3,728.15 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั เสนอราคา 3,728.15 
บาท

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั  ราคาที่ตกลงซ้ือ 
3,728.15 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 135/2565    ลว.
 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

25
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ท าความสะอาดอาคาร
สถานที่

6,200 6,200 เฉพาะเจาะจง
บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั 
เสนอราคา 6,200 บาท

บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,200
 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 136/2565    ลว.
 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

26
จดัซ้ือยาและเวชภัณฑ์ส าหรับหอ้งพยาบาล
เพือ่ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของ
นักเรียนและบคุลากรในโรงเรียน

6,509 6,509 เฉพาะเจาะจง
บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั 
เสนอราคา 6,509 บาท

บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,509
 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 143/2565    ลว.
 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

27
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ซ่อมแซมโต๊ะเรียน
ใหอ้ยู่ในสภาพที่สมบรูณ์

5,175.50 5,175.50 เฉพาะเจาะจง
กนัตเมศฐ์วัสดุภัณฑ์ เสนอราคา
 5,175.50 บาท

กนัตเมศฐ์วัสดุภัณฑ์ ราคาที่
ตกลงซ้ือ 5,175.50 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 144/2565    ลว.
 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

แบบ สขร. 1

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน มิถุนายน 2565

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565



แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง

(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการจัดซ้ือหรอืจ้าง

กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

1
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาการงานวันสุนทรภู่

3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง
สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด
ธรรมศาลาฯ  เสนอราคา 
3,800 บาท

สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด
ธรรมศาลาฯ   ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 3,800 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 137/2565    ลว. 
1 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

2
จดัซ้ือผ้าต่วนเพือ่ใช้ในการปรับปรุง
หอ้งเรียนคุณภาพ ประจ าปกีารศึกษา 
2565

12,400 12,400 เฉพาะเจาะจง
ร้าน แอน แอน (นครปฐม) 
เสนอราคา 12,400 บาท

ร้าน แอน แอน (นครปฐม) 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,400 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 138/2565     ลว.
 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

3
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการจดัท าส่ือ 
และพฒันาส่ือการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา

33,073 33,073 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเสรีบคุส์ จ ากดั  
เสนอราคา 33,073 บาท

บริษัท ไทยเสรีบคุส์ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 33,073 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 145/2565    ลว. 
4 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

4
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการจดัท าส่ือ 
และพฒันาส่ือการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษา

15,998 15,998 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเสรีบคุส์ จ ากดั  
เสนอราคา 15,998 บาท

บริษัท ไทยเสรีบคุส์ จ ากดั 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 15,998 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 146/2565    ลว. 
4 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

5
จา้งถ่ายเอกสารแบบทดสอบ การอา่น-
เขียน คร้ังที่ 1

2,091.50 2,091.50 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร 
เสนอราคา 2,091.50 บาท

ร้าน เอม็ เอส พ ีถ่ายเอกสาร
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,091.50 
 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 147/2565     ลว.
 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

6
จดัซ้ือหมึกเติมเคร่ืองปร้ินเตอร์ Laser HP
 12 A

1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง
ที.เอส.ซี. เซอร์วิส  เสนอราคา
 1,700 บาท

ที.เอส.ซี. เซอร์วิส ราคาที่ตก
ลงซ้ือ 1,700 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 150/2565    ลว. 
25 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

7
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในโครงการจดัหา
วัสดุบริหารงานวิชาการและบริหารงาน
บคุคล

7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง
บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากดั
 เสนอราคา 7,200 บาท

บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,200
 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 151/2565    ลว. 
18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ
และบคุลากร

ข้อมูลรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565


