
 

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

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

ให้ประชาชนทราบ โดยท่ัวกัน รายละเอียด ตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

 

             ( นายธีรเดช  จู่ท่ิน ) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 

 

 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน ธันวาคม 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 ซื้อครุภัณฑ์โครงการ SMART 

CLASSROOM TECHNOLOGY 

900,000.00 900,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

007/2565 2 ธ.ค. 2564 

2 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(กล้องถ่ายรูป) 

24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

008/2565 8 ธ.ค. 2564 

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 5,765.00 5,765.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

009/2565 8 ธ.ค. 2564 

4 ซื้อวัสดุการศึกษา 26,390.00 26,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มไพร์           
สเตชั่นเนอรี่  

บริษัทเอ็มไพร์           
สเตชั่นเนอรี่  

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

010/2565 9 ธ.ค. 2564 

5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านส้อง
เอเซีย สาขา 2 

หจก.บ้านส้องเอเซีย 

สาขา 2 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 
พด.65_079 9 ธ.ค. 2564 

6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 18,835.00 18,835.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์
ธัญญาวัฒน์ค้า

วัสดุ 

หจก.สุราษฎร์ธัญญา
วัฒน์ค้าวัสดุ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

012/2565 12 ธ.ค. 2564 

7 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วการ
ดอกไม้ 

ร้านแก้วการดอกไม้ ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_095 13 ธ.ค. 2564 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน ธันวาคม 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 จ้างเหมาบริการจัดทำไวนิลและโครง
ไม ้

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเจ กราฟ
ฟิค 

ร้าน พีเจ กราฟฟิค ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_099 13 ธ.ค. 2564 

9 จ้างเหมาบริิการตัดหญ้าสนาม
ฟุตบอล 

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเรืองสักด์ิ  

สุวรรณฤกษ ์

นายเรืองสักด์ิ  

สุวรรณฤกษ ์

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_103 13 ธ.ค. 2564 

10 จ้างเข้าเล่มหนังสือ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท็อป เซอร์วิส 
โอ เอ 2002 

ร้านท็อป เซอร์วิส โอ 
เอ 2002 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_105 13 ธ.ค. 2564 

11 จ้างเหมาบริการจัดทำและติดต้ังไว
นิล 

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุราษฎร์
กราฟฟิค 

ร้านสุราษฎร์กราฟ
ฟิค 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_109 13 ธ.ค. 2564 

12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญดี 99        

(สำนักงานใหญ่) 
หจก.บุญดี 99        

(สำนักงานใหญ่) 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 
พด.65_111 13 ธ.ค. 2564 

13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้อัด) 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์
ธัญญาวัฒน์ค้า

วัสดุ 

หจก.สุราษฎร์ธัญญา
วัฒน์ค้าวัสดุ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_113 13 ธ.ค. 2564 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน ธันวาคม 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 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

37,819.00 37,819.00 เฉพาะเจาะจง พัลลภ ออโต้
เซอร์วิส 

พัลลภ ออโต้เซอร์วิส ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

007/2565 13 ธ.ค. 2565 

15 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(กล้องวงจรปิด) 

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

011/2565 13 ธ.ค. 2564 

16 ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ต 

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท
โทรคมนาคม

แห่งชาติ จำกัด 
มหาชน 

บริษัทโทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด 

มหาชน 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

013/2565 17 ธ.ค. 2564 

17 ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ก.บริหาร ก.บริหาร ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

014/2565 17 ธ.ค. 2564 

18 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 2735 2735 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็ก จำกัด  

บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็ก จำกัด  

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_121 17 ธ.ค. 2564 

19 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 1080 1080 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็ก จำกัด  

บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็ก จำกัด  

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_123 17 ธ.ค. 2564 

 



 

        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน ธันวาคม 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 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็ก จำกัด  

บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็ก จำกัด  

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_125 17 ธ.ค. 2564 

21 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 2,365.00 2,365.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็ก จำกัด  

บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็ก จำกัด  

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_127 17 ธ.ค. 2564 

22 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ 

2,540.00 2,540.00 เฉพาะเจาะจง พัลลภ  ออโต้
เซอร์วิส 

พัลลภ  ออโต้
เซอร์วิส 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_131 20 ธ.ค. 2564 

23 ซื้อวัสดุสำนักงาน โต๊ะหมู่ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

ประธานเฟอร์นิเจอร์ ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_133 20 ธ.ค. 2564 

24 จ้างเหมาบริการทาสีห้องเรียน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ บุญ
ชู 

นายณัฐพงษ์ บุญชู ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

009/2565 20 ธ.ค. 2564 

25 ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวันปีใหม่ 49,865.00 49,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มไพร์           
สเตชั่นเนอรี่  

บริษัทเอ็มไพร์           
สเตชั่นเนอรี่  

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

015/2565 20 ธ.ค. 2564 

 



 

        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน ธันวาคม 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 ซื้ออาหารปลา 2,280.00 2,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มไพร์           
สเตชั่นเนอรี่  

บริษัทเอ็มไพร์           
สเตชั่นเนอรี่  

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_139 23 ธ.ค. 2564 

27 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร ์ รุ่งเรืองแอร ์ ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_143 23 ธ.ค. 2564 

28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  5,580.00 5,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

019/2565 23 ธ.ค. 2564 

29 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญดี 99        

(สำนักงานใหญ่) 
หจก.บุญดี 99        

(สำนักงานใหญ่) 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 
พด.65_147 23 ธ.ค. 2564 

30 ซื้อหมึกพิมพ์ 7,180.00 7,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

020/2565 28 ธ.ค. 2564 

31 ซื้อวัสดุ (ขาต้ังกล้อง) 3,790.00 3,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด65_153 28 ธ.ค. 2564 

 



 

        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน ธันวาคม 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 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วันตรุษจีน 11,668.00 11,668.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รักจีจจจีนะ 

Aichinese 
ร้าน รักจีจจจีนะ 

Aichinese 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 

021/2565 28 ธ.ค. 2564 

33 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลง 7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัก 

บ้านส้องเอเชีย 

ห้างหุ้นส่วนจำกัก 

บ้านส้องเอเชีย 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

023/2565 28 ธ.ค. 2564 

          

          

          

          

 


