
 

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

เร่ือง สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

  อาศัยอำนาจตามในข้อ 1 และข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ           

ทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 98) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ

ทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน ของรัฐเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน โดยให้มี

รายละเอียดเกี่ยวกับงานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ   ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคา และเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้เสนอนั้น โดยสรุป เพื่อเป็นดัชนีสำหรับ

การตรวจดูของประชาชน  

  ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส  และตรวจสอบได้ โรงเรียน

พุนพินพิทยาคม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ให้

ประชาชนทราบ โดยท่ัวกัน รายละเอียด ตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 

             ( นายธีรเดช  จู่ท่ิน ) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 

 

 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านส้อง
เอเซีย สาขา 2 

หจก.บ้านส้องเอเซีย 

สาขา 2 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 
พด.65_003 8 ต.ค. 2564 

2 ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย 2,715.00 2,715.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_005 8 ต.ค. 2564 

3 จ้างทำไวนิล 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เจ.
กราฟฟิก 

ร้านพี.เจ.กราฟฟิก ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_007 8 ต.ค. 2564 

4 ซื้อชั้นวางเอกสาร 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

ร้านประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_013 8 ต.ค. 2564 

5 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
แผนปฏิบัติการ 

3,886.00 3,886.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อป เซอร์วิส 
โอ.เอ.2002 

ร้านท๊อป เซอร์วิส 
โอ.เอ.2002 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_017 8 ต.ค. 2564 

6 ซื้อครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ)
พร้อมติดต้ัง 

42000 42000 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

001/2565 8 ต.ค. 2564 

7 ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนางานสารบรรณ
งานวิชาการ 

24850 24850 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มไพร ์สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

บ.เอ็มไพร์ สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

002/2565 8 ต.ค. 2564 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

001/2565 8 ต.ค. 2564 

9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านส้อง
เอเซีย สาขา 2 

หจก.บ้านส้องเอเซีย 

สาขา 2 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 
พด65_003 8 ต.ค. 2564 

10 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 2,715.00 2,715.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด65_005 8 ต.ค. 2564 

11 วัสดุสำนักงาน 24,850.00 24,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มไพร ์สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

บ.เอ็มไพร์ สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

002/2565 8 ต.ค. 2564 

12 ซื้อชั้นวางของ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

ร้านประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด65_013 8 ต.ค. 2564 

13 จ้างทำตรายาง 5,650.00 5,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มไพร ์สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

บ.เอ็มไพร์ สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

001/2565 11 ต.ค. 2564 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

14 จ้างเข้าเล่มหลักสูตรสถานศึกษา 11,188.00 11,188.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อป เซอร์วิส 
โอ.เอ.2002 

ร้านท๊อป เซอร์วิส 
โอ.เอ.2002 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

002/2565 11 ต.ค. 2564 

15 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_021 15 ต.ค. 2564 

16 ซื้อหมึกพิมพ์ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด65_021 15 ต.ค. 2564 

17 ซื้อ Hosting Busines 322.18 322.18 เฉพาะเจาะจง แอลเอ็นดับเบิ้ลยู 
โอสต้ิง 

แอลเอ็นดับเบิ้ลยู โอ
สต้ิง 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_023 18 ต.ค. 2564 

18 จ้างทำไวนิล 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์กราฟฟิค สุราษฎร์กราฟฟิค ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_025 18 ต.ค. 2564 

19 ซื้อกระถางพลาสติก 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง กรีนทรีพันธ์ุไม้ กรีนทรีพันธ์ุไม้ ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_027 18 ต.ค. 2564 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

20 ซื้อกระดาษ 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มไพร ์สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

บ.เอ็มไพร์ สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_029 18 ต.ค. 2564 

21 เช่าพ้ืนที่เก็บเว็ปไซต์ 322.18 322.18 เฉพาะเจาะจง แอลเอ็นดับเบิ้ลยู 
โฮสต้ิง (สำนักงาน

ใหญ่) 

แอลเอ็นดับเบิ้ลยู 
โฮสต้ิง (สำนักงาน

ใหญ่) 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด65_023 18 ต.ค. 2564 

22 จ้างทำสติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุราษฎร์
กราฟฟิก 

ร้านสุราษฎร์
กราฟฟิก 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด65_025 18 ต.ค. 2564 

23 ซื้อกระถางพลาสติก 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนทรีพันธ์ู
ไม ้

ร้านกรีนทรีพันธ์ูไม้ ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด65_027 18 ต.ค. 2564 

24 วัสดุการศึกษา 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มไพร ์สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

บ.เอ็มไพร์ สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด65_029 18 ต.ค. 2564 

25 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 25,300.00 25,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

ร้านประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

003/2565 20 ต.ค. 2564 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

26 ซื้อหมึกพิมพ์สำนักงาน 11,536.00 11,536.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

004/2565 20 ต.ค. 2564 

27 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 25,300.00 25,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

ร้านประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

003/2565 20 ต.ค. 2564 

28 ซื้อหมึกพิมพ์ 11,536.00 11,536.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

004/2565 20 ต.ค. 2564 

29 ซื้อกระดาษ 2,730.00 2,730.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มไพร ์สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

บ.เอ็มไพร์ สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_035 22 ต.ค. 2564 

30 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 2,730.00 2,730.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มไพร ์สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

บ.เอ็มไพร์ สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด65_035 22 ต.ค. 2564 

31 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านส้อง
เอเซีย สาขา 2 

หจก.บ้านส้องเอเซีย 

สาขา 2 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 
พด.65_037 26 ต.ค. 2564 

 

 



 

        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

32 ซื้อครุภัณฑ์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_039 26 ต.ค. 2564 

33 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

บ.บี.เอส 

คอมพิวเตอร์ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด65_039 26 ต.ค. 2564 

34 น้ำมันเชื้อเพลิง 4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านส้อง
เอเซีย สาขา 2 

หจก.บ้านส้องเอเซีย 

สาขา 2 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 
พด65_037 26 ต.ค. 2564 

35 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

ร้านประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

005/2565 27 ต.ค. 2564 

36 ซื้อวัสดุ 1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.นภาพรรณคอม
เพล็กซ์ จำกัด 

บ.นภาพรรณคอม
เพล็กซ์ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_041 27 ต.ค. 2564 

37 ซื้อกระดาษ 1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มไพร ์สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

บ.เอ็มไพร์ สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_043 27 ต.ค. 2564 

 



 

        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

38 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มไพร ์สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

บ.เอ็มไพร์ สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด65_045 27 ต.ค. 2564 

39 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3,770.00 3,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มไพร ์สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

บ.เอ็มไพร์ สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_047 29 ต.ค. 2564 

40 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3,770.00 3,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มไพร ์สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

บ.เอ็มไพร์ สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด65_047 29 ต.ค. 2564 

41 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุ
ไฟฟ้า 

1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซื จำกัด 
(สำนักงานใหญ่) 

บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซื จำกัด 
(สำนักงานใหญ่) 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด65_041 29 ต.ค. 2564 

          

          

 


