
 

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

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

ประชาชนทราบ โดยท่ัวกัน รายละเอียด ตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 

             ( นายธีรเดช  จู่ท่ิน ) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 

 

 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม 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 ซื้อหมึกพิมพ์ 21,235.00 21,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส.ค
อมพิวเตอร์ 

บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

046/2565 8 มี.ค. 2565 

2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 18,008.00 18,008.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ 

บริิษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

047/2565 8 มี.ค. 2565 

3 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
(เครื่องปรับอากาศ) 

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง แอร ์ ร้านรุ่งเรือง แอร ์ ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

049/2565 8 มี.ค. 2565 

4 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

ร้านประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

050/2565 8 มี.ค. 2565 

5 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 13010 13010 เฉพาะเจาะจง บริษััทบี.เอส.ค
อมพิวเตอร์ 

บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

051/2565 11 มี.ค. 2565 

6 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11688 11688 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มไพร์ 
สเตชั่น เนอรี่ 

บริษัทเอ็มไพร์ 
สเตชั่นเนอรี่ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

052/2565 11 มี.ค. 2565 

7 จ้างทำป้ายไวนิล 2700 2700 เฉพาะเจาะจง ร้านสุราษฎร์
กราฟฟิค 

ร้านสุราษฎร์กราฟ
ฟิค 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_268 18 มี.ค.2565 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม 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 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
เครื่องกรองน้ำ 

18400 18400 เฉพาะเจาะจง ร้านนนทบุรีกรอง
น้ำ 

ร้านนนทบุรีกรองน้ำ ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

270/2565 18 มี.ค. 2565 

9 ซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส.ค
อมพิวเตอร์ 

บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_273 18 มี.ค. 2565 

10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านส้อง
เอเซีย สาขา 2 

หจก.บ้านส้องเอเซีย 

สาขา 2 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 

056/2565 25 มี.ค. 2565 

11 ซื้อหนังสือเรียน 2,450,368.00 2,450,368.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ 

บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

061/2565 25 มี.ค. 2565 

12 ซื้อสต๊ิกเกอร์ติดโฟมบอร์ด 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ 

บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

058/2565 31 มี.ค. 2565 

13 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ห้องงานวัดผล) 8,140.00 8,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ 

บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

059/2565 31 มี.ค. 2565 

 


