
 

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

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

ให้ประชาชนทราบ โดยท่ัวกัน รายละเอียด ตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

             ( นายธีรเดช  จู่ท่ิน ) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 

 

 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่ 30  เดือน มิถุนายน 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 ซื้อป้ายอคิริคสีน้ำตาล 4,590.00 4,590.00 เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์กราฟฟิค สุราษฎร์กราฟฟิค ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_341 1 มิ.ย. 2565 

2 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บุญเลิศค้าเหล็ก 

แอนด์ อลูมิเนียม 

บุญเลิศค้าเหล็ก 

แอนด์ อลูมิเนียม 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_343 1 มิ.ย. 2565 

3 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง ธ.ว. การพิมพ์ ธ.ว. การพิมพ์ ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_349 1 มิ.ย. 2565 

4 จ้างซักผ้าห่มและผ้าปูที่นอน 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพ่ีจ๋า ซัก อบ 
รีด 

ร้านพ่ีจ๋า ซัก อบ รีด ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_345 1 มิ.ย. 2565 

5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสินการ
ไฟฟ้า 

ร้านแสงสินการ
ไฟฟ้า 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

085/2565 6 มิ.ย. 2565 

6 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ 4,963.00 4,963.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รชิชี่บิวต้ี 
จำกัด 

บริษัท รชิชี่บิวต้ี 
จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_362 8 มิ.ย. 2565 

7 เช่าชุดการแสดง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเช่าชุดบ้าน
อาจารย์ณรัตน์ 

อรชร 

ร้านเช่าชุดบ้าน
อาจารย์ณรัตน์ อรชร 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

025/2565 8 มิ.ย. 2565 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน มิถุนายน 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 ซื้อวัสดุสำนักงาน 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

087/2565 8 มิ.ย. 2565 

9 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ 

คอมเพล็กซ์ 
บริษัทนภาพรรณ 

คอมเพล็กซ์ 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 
พด.65_368 9 มิ.ย. 2565 

10 ซื้อวัสดุสำนักงาน 62,790.00 62,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ 

คอมเพล็กซ์ 
บริิษัทนภาพรรณ 

คอมเพล็กซ์ 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 

091/2565 9 มิ.ย. 2565 

11 จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,090.00 1,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์ 

บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_373 9 มิ.ย. 2565 

12 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์ 

บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_381 9 มิ.ย. 2565 

13 จ้างทำป้ายไวนิล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุราษฎร์
กราฟฟิค 

ร้านสุราษฎร์กราฟ
ฟิค 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_384 9 มิ.ย. 2565 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน มิถุนายน 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 ซื้อผ้าต่วนสีขาว 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิพัฒน์พานิช    

(ย๊วกเส็ง) 
ร้านพิพัฒน์พานิช             

(ย๊วกเส็ง) 
ตกลงตาม

กฎกระทรวง 
พด.65_388 9 มิ.ย. 2565 

15 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุราษฎร์
กราฟฟิค 

ร้านสุราษฎร์กราฟ
ฟิค 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

026/2565 9 มิ.ย. 2565 

16 จ้างทำป้ายไวนิล 550 550 เฉพาะเจาะจง ร้านสุราษฎร์
กราฟฟิค 

ร้านสุราษฎร์กราฟ
ฟิค 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_396 21 มิ.ย. 2565 

17 จ้างทำป้้ายไวนิล 4500 4500 เฉพาะเจาะจง ร้านสุราษฎร์
กราฟฟิค 

ร้านสุราษฎร์กราฟ
ฟิค 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_398 22 มิ.ย. 2565 

18 ซื้อชุดตรวจสารเสพติด 4200 4200 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญดี 99  หจก.บุญดี 99  ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_402 23 มิ.ย. 2565 

19 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 675 675 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_406 24 มิ.ย. 2565 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน มิถุนายน 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 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 3200 3200 เฉพาะเจาะจง ประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

ประธานเฟอร์นิเจอร์ ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_410 24 มิ.ย. 2565 

21 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 4800 4800 เฉพาะเจาะจง ประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

ประธานเฟอร์นิเจอร์ ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_416 27 มิ.ย. 2565 

22 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์ 

บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

106/2565 27 มิ.ย. 2565 

23 จ้างซ่อมรถยนต์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน็อต  ประดับ
ยนต์ 

ร้านน็อต  ประดับ
ยนต์ 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_436 29 มิ.ย. 2565 

24 จ้างซ่อมรถยนต์ 3,047.00 3,047.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัลลภ  ออโต้ 
เซอร์วิส 

ร้านพัลลภ  ออโต้ 
เซอร์วิส 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_434 29 มิ.ย. 2565 

25 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

พด.65_444 29 มิ.ย. 2565 

 

 



 

        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน มิถุนายน 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 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,796.00 13,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

ตกลงตาม
กฎกระทรวง 

110/2565 29 มิ.ย. 2565 

          

          

          

          

          

 


