
 
 

                                    แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 เช่าเครื่องพิมพ์อัดสำเนา 245,000 245,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ ่ บริษัทริโซ ่ ราคาต่ำทีสุ่ด 5 ตุลาคม 2564 
2 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนวิทยาศาสตร ์ 80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง ธนายุทธ ธนายุทธ ราคาต่ำทีสุ่ด 6 ตุลาคม 2564 
3 ทำอาหารและเครื่องดืม่ 8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณชัชวาล ร้านคุณชัชวาล ราคาต่ำทีสุ่ด 14 ตุลาคม 2564 
4 เต้นท์ผ้าใบ 3 ห้อง สีม่วง 46,000 46,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเล ่ ร้านโอเล ่ ราคาต่ำทีสุ่ด 15 ตุลาคม 2564 
5 ทำอาหารและเครื่องดืม่ 10,800 10,800 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณสุภาภรณ ์ ร้านคุณสุภาภรณ ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 27 ตุลาคม 2564 
6 เก้าอี้พลาสติกสมี่วง 142,500 142,500 เฉพาะเจาะจง ร้านชานันธรณ ์ ร้านชานันธรณ ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 27 ตุลาคม 2564 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 



                                    แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ป้ายไวนิล 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง ร้านมีดไีซน ์ ร้านมีดไีซน ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 2 พฤศจิกายน 2564 
2 ทำอาหารและเครื่องดืม่ 10,800 10,800 เฉพาะเจาะจง ร้านสภุาภรณ ์ ร้านสภุาภรณ ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 2 พฤศจิกายน 2564 
3 ทำอาหารและเครื่องดืม่ 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง ร้านสภุาภรณ ์ ร้านสภุาภรณ ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 10 พฤศจิกายน 2564 
4 วัสดุสำนักงาน 7,440 7,440 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3พ ร้าน 3พ ราคาต่ำทีสุ่ด 11 พฤศจิกายน 2564 
5 วัสดุสำนักงาน 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3พ ร้าน 3พ ราคาต่ำทีสุ่ด 18 พฤศจิกายน 2564 
6 ประกันภัยรถยนต ์ 34,589 34,589 เฉพาะเจาะจง ตรอ.พีเค ตรอ.พีเค ราคาต่ำทีสุ่ด 19 พฤศจิกายน 2564 
7 ทำอาหารและเครื่องดืม่ 7,840 7,840 เฉพาะเจาะจง ร้านสภุาภรณ ์ ร้านสภุาภรณ ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 29 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



                 แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ปรับปรุงห้องเรียน STEM 359,873 359,873 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟทีซีท ร้านเอฟทีซีท ราคาต่ำทีสุ่ด 1 ธันวาคม 2564 
2 พานพุ่มรัชกาลที่ 9 5,250 5,250 เฉพาะเจาะจง ร้านป. เครื่องหมาย ร้านป. เครื่องหมาย ราคาต่ำทีสุ่ด 3 ธันวาคม 2564 
3 ทำอาหารและเครื่องดืม่ 8,980 8,980 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณเสาวลักษณ ์ ร้านคุณเสาวลักษณ ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 3 ธันวาคม 2564 
4 หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทยูนิตี้ ไอที บริษัทยูนิตี้ ไอที ราคาต่ำทีสุ่ด 15 ธันวาคม 2564 
5 มอเตอรไ์ฟฟ้า 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพนิมิต ร้านเทพนิมิต ราคาต่ำทีสุ่ด 28 ธันวาคม 2564 
6 ทำอาหารและเครื่องดืม่ 7,980 7,980 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณเสาวลักษณ ์ ร้านคุณเสาวลักษณ ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 28 ธันวาคม 2564 
7 วัสดุสำนักงาน 28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษานานาภณัฑ ์ ร้านศึกษานานาภณัฑ ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 30 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                 แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 วัสดุสำนักงาน 55,000 55,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษานานาภณัฑ ์ ร้านศึกษานานาภณัฑ ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 7 มกราคม 2565 
2 ชุดแก้วกาแฟ 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโคราช เซ็นทรัลโคราช ราคาต่ำทีสุ่ด 7 มกราคม 2565 
3 สีทาอาคารและอุปกรณ์ทาส ี 59,611.60 59,611.60 เฉพาะเจาะจง โกลบอลด์เฮาท ์ โกลบอลด์เฮาท ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 10 มกราคม 2565 
4 ติดตั้งผา้ม่านห้องเรยีน STEM 40,125 40,125 เฉพาะเจาะจง จิระกระจกเทพสถติ จิระกระจกเทพสถติ ราคาต่ำทีสุ่ด 11 มกราคม 2565 
5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 94,100 94,100 เฉพาะเจาะจง ณัฐดนัยแอร ์ ณัฐดนัยแอร ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 11 มกราคม 2565 
6 วัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารเรียน 98,533.46 98,533.46 เฉพาะเจาะจง โกลบอลด์เฮาท ์ โกลบอลด์เฮาท ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 17 มกราคม 2565 
7 วัสดุสำนักงาน 83,718 83,718 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษานานาภณัฑ ์ ร้านศึกษานานาภณัฑ ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 17 มกราคม 2565 
8 ผ้าต่วนสำหรับจัดสถานท่ี 23,400 23,400 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสแฟบรดิ ร้านพีเอสแฟบรดิ ราคาต่ำทีสุ่ด 17 มกราคม 2565 
9 อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 14,220 14,220 เฉพาะเจาะจง เทพสถิตคลังไฟฟ้า เทพสถิตคลังไฟฟ้า ราคาต่ำทีสุ่ด 18 มกราคม 2565 
10 อุปกรณ์แข่งขันกีฬา 5,822 5,822 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษานานาภณัฑ ์ ร้านศึกษานานาภณัฑ ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 18 มกราคม 2565 
11 โซฟาต้อนรับหน่วยงานภายนอก 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณรัตน ์ ร้านอรุณรัตน ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 18 มกราคม 2565 
12 ปกประกาศนียบตัร 41,088 41,088 เฉพาะเจาะจง หจก เอสอาร์ว ี หจก เอสอาร์ว ี ราคาต่ำทีสุ่ด 18 มกราคม 2565 
13 ทำความสะอาดบรเิวณโรงเรยีน 5,100 5,100 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณอำพล ร้านคุณอำพล ราคาต่ำทีสุ่ด 19 มกราคม 2565 
14 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 70,500 70,500 เฉพาะเจาะจง ร้านพณณกร ร้านพณณกร ราคาต่ำทีสุ่ด 19 มกราคม 2565 
15 สีทาภายนอกอาคารเรียน 33,793 33,793 เฉพาะเจาะจง โกลบอลด์เฮาท ์ โกลบอลด์เฮาท ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 24 มกราคม 2565 
16 ไม้ดอกไม้ประดับ 5,350 5,350 เฉพาะเจาะจง ดวงจันทร์ ดวงจันทร์ ราคาต่ำทีสุ่ด 25 มกราคม 2565 



                 แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ธงชาติ ธงโรงเรียน 99,500 99,500 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณประภัสสร ร้านคุณประภัสสร ราคาต่ำทีสุ่ด 2 กุมภาพันธ์ 2565 
2 ทำอาหารและเครื่องดืม่ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิธาณ ี ร้านพิธาณ ี ราคาต่ำทีสุ่ด 2 กุมภาพันธ์ 2565 
3 ป้ายไวนิล 5,120 5,120 เฉพาะเจาะจง ร้านมีดไีซน ์ ร้านมีดไีซน ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 2 กุมภาพันธ์ 2565 
4 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 69,930 69,930 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพวัฒนา ร้านเทพวัฒนา ราคาต่ำทีสุ่ด 4 กุมภาพันธ์ 2565 
5 วัสดุสำนักงาน 25,347 25,347 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษานานาภณัฑ ์ ร้านศึกษานานาภณัฑ ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 7 กุมภาพันธ์ 2565 
6 เหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง นวลจันทร ์ นวลจันทร ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 24 กุมภาพันธ์ 2565 
7 วัสดุและอุปกรณ์สะเตม็ศึกษา 211,260.80 211,260.80 เฉพาะเจาะจง บริษัมเอ็มดีแม็กซิมมั บริษัมเอ็มดีแม็กซิมมั ราคาต่ำทีสุ่ด 25 กุมภาพันธ์ 2565 
8 ติดตั้งประตูและกระจกหอประชุม 182,000 182,000 เฉพาะเจาะจง มนตรี เบ้าล ี มนตรี เบ้าล ี ราคาต่ำทีสุ่ด 25 กุมภาพันธ์ 2565 



                 แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 วัสดุสำนักงาน งานแนะแนว 6,340 6,340 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3พ ร้าน 3พ ราคาต่ำทีสุ่ด 3 มีนาคม 2565 
2 วัสดุและอุปกรณ์หุ่นยนต์ห้อง STEM 393,225 393,225 เฉพาะเจาะจง บริษัททูดับเบิลดาย บริษัททูดับเบิลดาย ราคาต่ำทีสุ่ด 3 มีนาคม 2565 
3 ทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณพิธาณ ี ร้านคุณพิธาณ ี ราคาต่ำทีสุ่ด 8 มีนาคม 2565 
4 วัสดุสำนักงาน งานรับนักเรียน 13,450 13,450 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3พ ร้าน 3พ ราคาต่ำทีสุ่ด 9 มีนาคม 2565 
5 ตู้เหล็ก 5,029 5,029 เฉพาะเจาะจง หจก วงศ์สยาม หจก วงศ์สยาม ราคาต่ำทีสุ่ด 10 มีนาคม 2565 
6 วัสดุสำนักงาน งานทะเบียน 11,210 11,210 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3พ ร้าน 3พ ราคาต่ำทีสุ่ด 14 มีนาคม 2565 
7 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอประชมุ 320,000 320,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มพีเอ็ม บริษัทเอ็มพีเอ็ม ราคาต่ำทีสุ่ด 14 มีนาคม 2565 
8 หนังสือเรียนทุกรายวิชา 1,214,084 1,214,084 คัดเลือก ร้าน 3พ ร้าน 3พ ราคาต่ำทีสุ่ด 20 มีนาคม 2565 
9 ทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,390 5,390 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณพิธาณ ี ร้านคุณพิธาณ ี ราคาต่ำทีสุ่ด 22 มีนาคม 2565 
10 วัสดุสำนักงาน งานแนะแนว 5,775 5,775 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3พ ร้าน 3พ ราคาต่ำทีสุ่ด 22 มีนาคม 2565 
11 จัดสถานท่ีงานปัจฉิมนเิทศนักเรยีน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐภาวีย ์ ร้านณัฐภาวีย ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 23 มีนาคม 2565 
12 หมึกเครื่องพิมพ์ 6,990 6,990 เฉพาะเจาะจง หจก แอดไวซ ์ หจก แอดไวซ ์ ราคาต่ำทีสุ่ด 29 มีนาคม 2565 
13 ทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,670 5,670 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณพิธาณ ี ร้านคุณพิธาณ ี ราคาต่ำทีสุ่ด 30 มีนาคม 2565 

 
 
 


