
 

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

เร่ือง สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ให้ประชาชนทราบ โดยท่ัวกัน รายละเอียด ตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 

 

             ( นายธีรเดช  จู่ท่ิน ) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 

 

 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 28  เดือน กุมภาพันธ์  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 จ้างทำแผ่นพับ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ดี พริ้นต้ิง เอ็ม.ดี พริ้นต้ิง ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

013/2565 1 ก.พ. 2565 

2 ซื้อปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรภัณฑ์ ร้านวรภัณฑ์ ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

032/2565 3 ก.พ. 2565 

3 ซื้อวัสดุการศึกษา(แบบพิมพ์ ปพ.) 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพคร ู

สนง.คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพคร ู

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_190 3 ก.พ. 2565 

4 ซื้อวัสดุการศึกษา 4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง สกสค. สกสค. ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_191 3 ก.พ. 2565 

5 ซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ 4,660.00 4,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ คอม
เพล็กซ์ 

บริษัทนภาพรรณ 

คอมเพล็กซ์ 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 
พด.65_197 

4 ก.พ. 2565 

6 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4  910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มไพร์        สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

บริษัทเอ็มไพร์
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_199 

4 ก.พ. 2565 

7 ซื้อหมึกพิมพ์ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส คอมพิวเตอร์ บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_201 

4 ก.พ. 2565 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 28  เดือน กุมภาพันธ์  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 จ้างเหมาบริการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 

4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร ์ รุ่งเรืองแอร ์ ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_203 

4 ก.พ. 2565 

9 ซื้อวัสดุ-สำนักงาน 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านส้องเอเซีย สาขา 
2 

บริษัทนภาพรรณ 

คอมเพล็กซ์ 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 
พด.65_204 

4 ก.พ. 2565 

10 จ้างติดต้ังรางน้ำ PVC พร้อมอุปกรณ์ 27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไร่แก้ว 2016 หจก.ไร่แก้ว 2017 ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

014/2565 

4 ก.พ. 2565 

11 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ คอม
เพล็กซ์ 

บริษัทนภาพรรณ 

คอมเพล็กซ์ 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 
พด.65_205 7 ก.พ. 2565 

12 จ้างเหมาบริการจัดทำโปสเตอร ์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 88 ไวนิล ร้าน 88 ไวนิล ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_207 7 ก.พ. 2565 

13 ซื้อและการจัดทำประกาศพร้อม
เอกสารประกวดราคาซื้อ 

6,745.00 6,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ คอม
เพล็กซ์ 

บริษัทนภาพรรณ 

คอมเพล็กซ์ 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 

035/2565 9 ก.พ. 2565 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 28  เดือน กุมภาพันธ์  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 

14 ซื้อและการจัดทำประกาศพร้อม
เอกสารประกวดราคาซื้อ 

10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยพร  

พานแก้ว 

นางสาวปิยพร  พาน
แก้ว 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

036/2565 9 ก.พ. 2565 

15 

ซื้อและการจัดทำประกาศพร้อม
เอกสารประกวดราคาซื้อ 

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มไพร์        
สเตชั่นเนอรี่ 

จำกัด 

บริษัทเอ็มไพร์
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

037/2565 10 ก.พ. 2565 

16 ซื้อและการจัดทำประกาศพร้อม
เอกสารประกวดราคาซื้อ 

23,560.00 23,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส 

คอมพิวเตอร์ 
บริษัทบี.เอส.คอมพิว

เตอร์ 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 

038/2565 10 ก.พ. 2565 

17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้าม่าน) 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านม่านสวย 

ชนัญญา 

ร้านม่านสวย 

ชนัญญา 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

039/2565 10 ก.พ. 2565 

18 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4,644.00 4,644.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มไพร์        
สเตชั่นเนอรี่ 

จำกัด 

บริษัทเอ็มไพร์
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_223 11 ก.พ. 2565 

19 ซื้อเวชภัณฑ์ 1622 1622 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีซี พลัส 
เมดิคอล 

หจก.ทีซี พลัส เมดิ
คอล 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_225 14 ก.พ. 2565 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 28  เดือน กุมภาพันธ์  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 

20 จ้างเหมาบริการปรับปรงุซ่อทแซม
อาคารเรียน ม.2 

70,788.00 70,788.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์  บุญ
ชู 

นายณัฐพงษ์  บุญชู ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

015/2565 14 ก.พ. 2565 

21 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5,340.00 5,340.00 เฉพาะเจาะจง บริิษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ 

บริิษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

042/2565 14 ก.พ. 2565 

22 ซื้อระบบรับสมคัรนักเรียนออนไลน์ 6,210.00 6,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษััทภาวาโน่ 

ซอฟต์แวร์ 
โซลูชั่น จำกัด 

บริษััทภาวาโน่ 

ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น 
จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

043/2565 15 ก.พ. 2565 

23 จ้างทำป้ายไวนิล 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์กราฟฟิค สุราษฎร์กราฟฟิค ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_237 17 ก.พ. 2565 

24 ซื้อ ปพ.1บ ระเบียบแกนกลาง 52 ม.
ต้น 

1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์
พานิชย์อิมพีเรียล

เวิลด์ สำโรง 

ร้านศึกษาภัณฑ์
พานิชย์อิมพีเรียล

เวิลด์ สำโรง 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_238 17 ก.พ. 2565 

25 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสนาม
ฟุตบอล 

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเรืองศักด์ิ  

สุวรรณฤกษ ์

นายเรืองศักด์ิ  

สุวรรณฤกษ ์

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_240 17 ก.พ. 2565 

  

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 28  เดือน กุมภาพันธ์  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 

26 จา้งท าลานจอดรถจกัรยานยนต์
นกัเรียน 

140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไร่แ่กว้ 
2016 

หจก.ไร่แ่กว้ 2017 ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

016/2565 18 ก.พ. 2565 

27 จา้งเหมาบริการซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

39512 39512 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร ์

บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร ์

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

017/2565 23 ก.พ. 2565 

28 ซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง 4000 4000 เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นสอ้ง
เอเซีย สาขา 2 

หจก.บา้นสอ้งเอเซีย 
สาขา 2 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_248 24 ก.พ. 2565 

29 จา้งถ่ายเอกสาร 4,090.00 4,090.00 เฉพาะเจาะจง เทียนโชคเซอรวิ์ส เทียนโชคเซอรวิ์ส ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_250 24 ก.พ. 2565 

          

          

 


