
 

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

เร่ือง สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

  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 มกราคม พ.ศ. 2565ให้

ประชาชนทราบ โดยท่ัวกัน รายละเอียด ตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

 

 

             ( นายธีรเดช  จู่ท่ิน ) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 

 

 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ ์ 2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มไพร์        
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

บริษัทเอ็มไพร์ 
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_159 10 ม.ค. 2565 

2 ซื้อแก๊สหุงต้ม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุตรีมิตร พุนพิน 
จำกัด 

บริษัทสุตรีมิตร 

พุนพิน จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_160 10 ม.ค. 2565 

3 จ้างทำป้ายไวนิล 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุราษฎร์กราฟฟิค ร้านสุราษฎร์กราฟ
ฟิค 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_161 10 ม.ค. 2565 

4 ซื้อเสื้อกาวน์เยาวชน
อาสาสมัครสาธารณสุข สีฟ้า
อ่อน 

4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มไพร์        
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

บริษัทเอ็มไพร์ 
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_163 10 ม.ค. 2565 

5 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม
ค่ายวิทย์-คณิต 

176,400.00 176,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีวิค กรุ๊ป 
จำกัด 

บริษัท อีวิค กรุ๊ป 
จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

012/2565 13 ม.ค. 2565 

6 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ ์งานวันครู 42,075.00 42,045.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มไพร์        
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

บริษัทเอ็มไพร์ 
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

ซ024/2565 13 ม.ค. 2565 

7 ซื้อวัสดุ ไฟฟ้า 12,174.00 12,174.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์ธัญญา
วัฒน์ค้าวัสดุ 

หจก.สุราษฎร์ธัญญา
วัฒน์ค้าวัสดุ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

022/2565 13 ม.ค. 2565 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

8 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 11,692.00 11,692.00 เฉพาะเจาะจง พิพัฒน์พานิช (ย๊วก
เส็ง) 

พิพัฒน์พานิช (ย๊วก
เส็ง) 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

026/2565 13 ม.ค. 2565 

9 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์การศึกษา 6,830.00 6,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มไพร์        
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

บริษัทเอ็มไพร์
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

027/2565 14 ม.ค. 2565 

10 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสนาม
ฟุตบอล 

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเรืองศักด์ิ  สุวรรณ
ฤกษ์ 

นายเรืองศักด์ิ  

สุวรรณฤกษ ์

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_179 17 ม.ค. 2565 

11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทพาราออโต้แม็ก 

จำกัด 

บริษัทพาราออโต้
แม็ก จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

030/2565 24 ม.ค. 2565 

          

          

 

 


