
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ค่าจ้างครูต่างประเทศ 20,807.00 20,807.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
     บริษัท โกลบัล แล็งเกวจ   

   รีซอสเซ็นเตอร์ จ ากัด
20,807.00

     บริษัท โกลบัล แล็งเกวจ  

    รีซอสเซ็นเตอร์ จ ากัด
20,807.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

           16/64           

วันท่ี 30 กันยายน 2564

2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 14,124.00 14,124.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาขน) 14,124.00 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาขน) 14,124.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

         17/64          วันท่ี

 30 กันยายน 2564

3 จัดซ้ือนมกล่อง UHT 345,135.70 345,135.70 วิธีเฉพาะเจาะจง
    โครงการส่วนพระองค์     

สวนจิตรลดา
345,135.70

    โครงการส่วนพระองค์     

สวนจิตรลดา
345,135.70

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

           1.3/65          

วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

4 จัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด 5,657.00 5,657.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพชรดารากร 5,657.00 ร้านเพชรดารากร 5,657.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

           44/64         

วันท่ี 12 ตุลาคม 2565

5 ค่าจ้างครูต่างประเทศ 43,000.00 43,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
     บริษัท โกลบัล แล็งเกวจ   

   รีซอสเซ็นเตอร์ จ ากัด
43,000.00

     บริษัท โกลบัล แล็งเกวจ  

    รีซอสเซ็นเตอร์ จ ากัด
43,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

           1/65          วันท่ี

 29 กันยายน 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จัดซ้ือนมกล่อง UHT 190,307.52 190,307.52 วิธีเฉพาะเจาะจง
    โครงการส่วน

พระองค์สวนจิตรลดา
190,307.52

    โครงการส่วน

พระองค์สวนจิตรลดา
190,307.52

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

         1.4/65        

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 

2564

2
ซ้ือถาดอาหารและฝาปิด

ถาดอาหาร
17,980.71 17,980.71 วิธีเฉพาะเจาะจง

      บริษัทแทนชัย        

  ผลิตภัณฑ์ จ ากัด
17,980.71

      บริษัทแทนชัย       

   ผลิตภัณฑ์ จ ากัด
17,980.71

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

           3/65          

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 

2564

3
ซ้ือชุดล าโพงพร้อม

ไมโครโฟนไร้สาย
30,800.00 30,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิโอซิต้ี จ ากัด 30,800.00 บริษัท ออดิโอซิต้ี จ ากัด 30,800.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

           2/65          

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 

2564

4
ซ้ือถาดอาหารและฝาปิด

ถาดอาหาร
55,212.00 55,212.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

      บริษัทแทนชัย        

  ผลิตภัณฑ์ จ ากัด
55,212.00

      บริษัทแทนชัย       

   ผลิตภัณฑ์ จ ากัด
55,212.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

           4/65          

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 

2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ วิธีซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ วิธีซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

5 ซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด 8,520.00 8,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพชรดารากร 8,520.00 ร้านเพชรดารากร 8,520.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

           5/65          

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 

2564

6

ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ

การป้องกันการแพร่

ระบาดของโรงติดเช้ือไวรัส

โคโรน่า 2019

16,651.00 16,651.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพชรดารากร 16,651.00 ร้านเพชรดารากร 16,651.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

           5/65          

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2564

7 ค่าจ้างครูต่างประเทศ 43,000.00 43,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษัท โกลบัล แล็งเกว 

รีซอสเซ็นเตอร์ จ ากัด
43,000.00

 บริษัท โกลบัล แล็งเกว 

รีซอสเซ็นเตอร์ จ ากัด
43,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

           2/65          

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 

2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ วิธีซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ วิธีซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ วิธีซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ วิธีซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1
จ้างถ่ายเอกสาร

ประกอบการสอน
15,230.40 15,230.40 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอสโก 15,230.40 ร้านบอสโก 15,230.40

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

           3/65          วันท่ี

 15 ธันวาคม 2564

2
จ้างถ่ายเอกสาร

ประกอบการสอน
6,640.12 6,640.12 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอสโก 6,640.12 ร้านบอสโก 6,640.12

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

           4/65          วันท่ี

 15 ธันวาคม 2564

3
ซ้ืออุปกรณ์ท าความ

สะอาด
5,044.00 5,044.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพชรดารากร 5,044.00 ร้านเพชรดารากร 5,044.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

           7/65          วันท่ี

 21 ธันวาคม 2564

4
ซ้ือชุดล าโพงพร้อม

อุปกรณ์
29,104.00 29,104.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี.

เอส สเตอริโอ
29,104.00

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 พี.เอส สเตอริโอ
29,104.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

           8/65          วันท่ี

 23 ธันวาคม 2564

5
ซ้ือชุดล าโพงพร้อม

อุปกรณ์
16,371.00 16,371.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี.

เอส  สเตอริโอ
16,371.00

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 พี.เอส  สเตอริโอ
16,371.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

           9/65          วันท่ี

 27 ธันวาคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ วิธีซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ วิธีซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

6 ค่าจ้างครูต่างประเทศ 43,000.00 43,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

   บริษัท โกลบัล แล็ง

เกวจ รีซอสเซ็นเตอร์ 

จ ากัด

43,000.00

   บริษัท โกลบัล 

แล็งเกวจ รีซอสเซ็น

เตอร์ จ ากัด

43,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

           5/65          วันท่ี

 30 ธันวาคม 2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ วิธีซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ วิธีซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ วิธีซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จัดซ้ือนมกล่อง UHT 497,649.16 497,649.16 วิธีเฉพาะเจาะจง
 โครงการส่วน

พระองค์สวนจิตรลดา
497,649.16

 โครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา
497,649.16

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

          10/65       วันท่ี 

24 มกราคม 2565

2 ค่าจ้างครูต่างประเทศ 43,000.00 43,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

   บริษัท โกลบัล แล็ง

เกวจ  รีซอสเซ็นเตอร์

 จ ากัด

43,000.00

   บริษัท โกลบัล แล็ง

เกวจ  รีซอสเซ็นเตอร์ 

จ ากัด

43,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

          5.1/65          

วันท่ี 27 มกราคม 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1
วัสดุ อุปกรณ์ท ำควำม

สะอำด
5,918.00 5,918.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเพชรดำรำกร 5,918.00 ร้ำนเพชรดำรำกร 5,918.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ก ำหนด

             11/65           

     วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 

2565

2 จัดซ้ือนมกล่อง UHT 72,428.84 72,428.84 วิธีเฉพำะเจำะจง
    โครงกำรส่วน

พระองค์สวนจิตรลดำ
72,428.84

    โครงกำรส่วน

พระองค์สวนจิตรลดำ
72,428.84

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ก ำหนด

             11.1/65         

   วันท่ี 2 กุมภำพันธ์ 2565

3 ค่ำจ้ำงครูต่ำงประเทศ 22,193.00 22,193.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

   บริษัท โกลบัล        

  แล็งเกวจ  รีซอส   

เซ็นเตอร์ จ ำกัด

22,193.00

   บริษัท โกลบัล        

  แล็งเกวจ  รีซอส   

เซ็นเตอร์ จ ำกัด

22,193.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตำมเง่ือนไขท่ี

ก ำหนด

             5.2/65          

 วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1

ซ้ือส่ือการจัดการเรียนการ

สอนส าหรับนักเรียนช้ัน

อนุบาล

29,400.00 29,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.อีวิช่ัน อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด
29,400.00

บ.อีวิช่ัน อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด
29,400.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

          12/65       วันท่ี

 1 มีนาคม 2565

2

ซ้ือส่ือการจัดการเรียนการ

สอนส าหรับนักเรียนช้ัน

อนุบาล

27,600.00 27,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.สร้างสรรค์คุณภาพ

วิชาการ จ ากัด
27,600.00

บ.สร้างสรรค์คุณภาพ

วิชาการ จ ากัด
27,600.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

        13/65         วันท่ี

 1 มีนาคม 2565

3 หมึกพิมพ์ 13,960.00 13,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคล พี เอส 

เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย

13,960.00

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคล  พี เอส 

เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย

13,960.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

          14/65            

วันท่ี 1 มีนาคม 2565

4 ซ้ือไส้กรองเคร่ืองกรองน้ าด่ืม 17,120.00 17,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.พี เอส วี ยูนิเทค 

จ ากัด
17,120.00

บ.พี เอส วี ยูนิเทค 

จ ากัด
17,120.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

         13.1/65           

วันท่ี 2 มีนาคม 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

5
จ้าง server ส าหรับงาน

ทะเบียนวัดผล
6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ที ที ซอฟท์ 6,000.00 ร้าน ที ที ซอฟท์ 6,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

        6/65            วันท่ี

 9 มีนาคม 2565

6 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 5,500.00 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคล พี เอส 

เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย

5,500.00

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคล พี เอส 

เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย

5,500.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

        15/65            

วันท่ี 18 มีนาคม 2565

7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนอาคารประกอบและ

ส่ิงก่อสร้างอ่ืน

1,550,000.00 1,550,000.00 ประกวดราคา บ.ศิวาพรปฐม จ ากัด 1,550,000.00 บ.ศิวาพรปฐม จ ากัด 1,550,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

และข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง 

ครบถ้วนและเป็น

ผู้เสนอราคาต่ าสุด

      13.1/65               

 วันท่ี 2 มีนาคม 2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง


