
 

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

เร่ือง สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน พ.ศ. 2564 
ให้ประชาชนทราบ โดยท่ัวกัน รายละเอียด ตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  

 

 

     ( นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม ) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 



        

 แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

1 จ้างเหมาบริการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 

9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร์ 9,700.00 ตกลงราคา
ตาม

กฎกระทรวง 

ซ64_456 2 ก.ย.2564 

2 ซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ 
จ ากัด 

110,000.00 ตกลงราคา
ตาม

กฎกระทรวง 

ซ64_460 13 ก.ย.2564 

3 ซื้อโครงฉากถา่ยภาพ 9,280.00 9,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส.ค
อมพิวเตอร์ จ ากัด 

9,280.00 ตกลงราคา
ตาม

กฎกระทรวง 

ซ64_465 23 ก.ย.2564 

4 ซื้อวัสดุส านักงาน 4,440.00 4,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกระเช้า 4,440.00 ตกลงราคา
ตาม

กฎกระทรวง 

ซ64_467 24 ก.ย.2564 

5 จ้างท าไวนิล 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมลาภ
การพิมพ์ จ ากัด 

3,200.00 ตกลงราคา
ตาม

กฎกระทรวง 

ซ64_469 24 ก.ย.2564 

6 ซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส.ค
อมพิวเตอร์ จ ากัด 

31,000.00 ตกลงราคา
ตาม

กฎกระทรวง 

ซ64_471 27 ก.ย.2564 

 

 



        

 แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

7 ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

27,800.00 27,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้าสันต์ 888 
ฟลาวเวอร์บริการ 

27,800.00 ตกลงราคา
ตาม

กฎกระทรวง 

ซ64_473 27 ก.ย.2564 

8 จ้้างเหมาบริการถา่ย
เอกสาร 

7,145.00 7,145.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค 
เซอร์วิส 

7,145.00 ตกลงราคา
ตาม

กฎกระทรวง 

ซ64_475 27 ก.ย.2564 

9 ซื้อน ้ามันเชื้อเพลิง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
บ้านส้องเอเซีย 

สาขา 2 

3,500.00 ตกลงราคา
ตาม

กฎกระทรวง 

ซ64_477 27 ก.ย.2564 

10 ซื้อวัสดุการแพทย์ 3,995.00 3,995.00 เฉพาะเจาะจง บ้านชุมชนเภสัช 3,995.00 ตกลงราคา
ตาม

กฎกระทรวง 

ซ64_479 27 ก.ย.2564 

11 เช่าคอมพิวเตอร์
ส าหรับห้องเรียน
คอมพิวเตอร์3 

812,130.00 812,130.00 เฉพาะเจาะจง 
56(2) (จ) 

บริษัท อัพเปอร์ 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด 

812,130.00 เป็นพัสดุที่
เก่ียวพันกับ
พัสดุที่ได้ท า
การจัดซื้อจัด
จ้างไว้ก่อน

แล้ว 

ช64_001 29ก.ย.2564 

 


