
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

 โรงเรียนพนุพินพิทยาคม  ได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ของโรงเรียนในปงีบประมาณ 2564   

 จากผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้ใช้งบประมาณในการ

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 จำนวนเงิน 8,333,901.24 บาท โดยแยกรายละเอียดการจัดซื้อ และจัดจ้างได้ดังนี้ 

 การจัดซ้ือ 

 การจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน  139 ครั้ง  เป็นจำนวนเงิน  2,496,949.04 บาท   

ซึ่งเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการดำเนินงานและจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนพุนพนิพิทยาคม 

 การจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวน/คัดเลือก   จำนวน   3   ครั้ง เป็นจำนวนเงิน  2,687,517 บาท  

ซึ่งเป็นค่าหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ตามนโยบายและค่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับการ

ดำเนินงานและจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 การจัดจ้าง 

 การจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน  60 ครั้ง  เป็นจำนวนเงิน  3,149,435.20 บาท  ซึ่งเป็นการ

จัดจ้างทำของ จ้างเหมาบริการ จ้างซ่อมบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม และค่าเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียน

การสอน เพื่อใช้ในการดำเนินงานและจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

ตาราง สรุปรายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ที่ 
  

เดือน 
  

ซื้อ จ้าง รวม 

(คร้ัง) (บาท) (คร้ัง) (บาท) (คร้ัง) (บาท) 

1 ตุลาคม 2563 21 313,566.49 18 542,710.80 39 856,277.29 

2 พฤศจิกายน 2563 6 38,659.00 4 12,915.00 10 51,574.00 

3 ธันวาคม 2563 19 110,213.00 6 54,920.00 25 165,133.00 

4 มกราคม 2564 16 327,301.69 3 9,825.00 19 337,126.69 

5 กุมภาพันธ์ 2564 23 343,998.48 8 129,538.20 31 473,536.68 

6 มีนาคม 2564 26 319,865.38 5 90,142.00 31 410,007.38 

7 เมษายน 2564 2 65,200.00  6   708,581.00  8 773,781.00 

8 พฤษภาคม 2564 1 8,800.00  -     -    1 8,800.00 

 

 



ที่ 
  

เดือน 
  

ซื้อ จ้าง รวม 

(คร้ัง) (บาท) (คร้ัง) (บาท) (คร้ัง) (บาท) 

9 มิถุนายน 2564 8 687,920.00 3 723,909.20 11 1,411,829.20 

10 กรกฎาคม 2564 2 9,720.00 1 9,900.00 3 19,620.00 

11 สิงหาคม 2564 8 81,690.00 2 34,819.00 10 116,509.00 

12 กันยายน 2564 7 190,015.00 4 832,175.00 11 1,022,190.00 

  รวม 139 2,496,949.04 60 3,149,435.20 199 5,646,384.24 

 

 

แผนภาพ แสดงร้อยละของการ การจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
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ตาราง สรุปรายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวน 

ท่ี 
  

เดือน 
  

ซ้ือ จ้าง/เช่า รวม 
(คร้ัง) (บาท) (คร้ัง) (บาท) (คร้ัง) (บาท) 

1 ตุลาคม 2563  -   -   -   -   -  0.00 
2 พฤศจิกายน 2563  -   -   -   -   -  0.00 
3 ธันวาคม 2563  -   -   -   -   -  0.00 
4 มกราคม 2564  -   -   -   -   -  0.00 
5 กุมภาพันธ์ 2564  -   -   -   -   -  0.00 
6 มีนาคม 2564  -   -   -   -   -  0.00 
7 เมษายน 2564  1   1,503,867.00   -   -   1  1,503,867.00 
8 พฤษภาคม 2564  -   -   -   -   -  0.00 
9 มิถุนายน 2564  1   453,650.00   -   -   1  453,650.00 

10 กรกฎาคม 2564  1   730,000.00   -   -   1  730,000.00 
11 สิงหาคม 2564  -   -   -   -   -  0.00 
12 กันยายน 2564  -   -   -   -   -  0.00 

รวม 3 2,687,517.00 - 0.00 3 2,687,517.00 
 

 

แผนภาพ แสดงร้อยละของการ การจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน 
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สิงหาคม 2564
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ปัญหา – อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

 2. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอความต้องการในการจัดหาพัสดุ โดยไม่มีการกำหนดคุณลักษณะท่ีชัดเจน 

แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องทำแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง และดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไว้

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีบริหารงานพัสดุ มีเวลาในการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง และไม่เร่งรีบในช่วงปลายปี

งบประมาณ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องกำหนดคุณลักษณะของพัสดุท่ีต้องการให้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที่ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  31,400.00 31,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอส คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

31,400.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_001 1 ต.ค. 2563 

2 ซื้อหมวกโยธวาฑิต 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแบนด์ อินสตรูเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 

60,000.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_002 1 ต.ค. 2563 

3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 25,600.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง ประธานเฟอร์นิเจอร์ 25,600.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_003 1 ต.ค. 2563 

4 ซื้อยาสามัญประจำบ้าน 9,420.00 9,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไพร์ สเตชั่นเนอรี่ 
จำกัด 

9,420.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_004 1 ต.ค. 2563 

5 ซื้อแก๊สขนาด 4 กก 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุตรีมิตรพุนพิน 450.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_010 1 ต.ค. 2563 

6 จ้างทำปา้ยไวนิล 1,852.00 1,852.00 เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์กราฟฟคิ 1,852.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_002 1 ต.ค. 2563 

7 จ้างซ่อมและเปลี่ยน
อะไหล่รถยนต์ 

3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง น๊อต ประดับยนต์ 3,650.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_004 1 ต.ค. 2563 

        

 

 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที่ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

8 ซื้ออาหารปลา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณคอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

1,800.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_006 1 ต.ค. 2563 

9 จ้างซ่อมและเปลี่ยน
อะไหล่รถยนต์ 

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร์ 3,600.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_008 1 ต.ค. 2563 

10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์) 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอส คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

15,000.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_005 7 ต.ค. 2563 

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 22,858.00 22,858.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอส คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

22,858.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_006 9 ต.ค. 2563 

12 ซื้ออวัสดุงานบ้านงานครัว 6,620.00 6,620.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญดี 99 6,620.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_007 9 ต.ค. 2563 

13 จ้างซ่อมกุญแจโต๊ะทำงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิคกุญแจ 600.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_019 9 ต.ค. 2563 

14 ซื้อครุภััณฑ์สำนักงาน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ประธานเฟอร์นิเจอร์ 30,000.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_009 12 ต.ค. 2563 

 

 

 

        

 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

โดยสรุป 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26,599.99 26,599.99 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่ ประเทศไทย จำกัด  26,599.99 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_010 12 ต.ค. 2563 

16 จ้างเหมาบริการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ ์

11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 11,800.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_001 12 ต.ค. 2563 

17 จ้างเหมาบริการ
ติดต้ังระบบเครือข่าย
ไร้สายในโรงเรียน 

374,928.00 374,928.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟ่าคอมพิวเตอร์
แอนด์อิเล็กทรอนิคเซอร์วิส 

374,928.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_003 12 ต.ค. 2563 

18 จ้างถ่ายเอกสาร 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี แอนด์ เอ เซ็นเตอร์ 1,200.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_029 12 ต.ค. 2563 

19 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 4,296.00 4,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไพร์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 4,296.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_031 14 ต.ค. 2563 

20 ซื้อวัสดุการศึกษา 15,930.00 15,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณคอมเพล็กซ์ จำกัด 15,930.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_012 14 ต.ค. 2563 

21 จ้างเหมาบริการ
ยานพาหนะรับ-ส่ง 
นักศึกษาวิชาทหาร 

72,500.00 72,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย เสลา 72,500.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_002 16 ต.ค. 2563 

        

 

 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

โดยสรุป 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

22 ซื้อวัสดุสำนักงาน 18,170.00 18,170.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีที ทเวนต้ี ย่ีสิบ ช็
อปส์ 

18,170.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_013 16 ต.ค. 2563 

23 จ้างทำไวนิล 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์กราฟฟคิ 2,600.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_046 16 ต.ค. 2563 

24 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นเตอร์มาร์ท สำนักงานใหญ ่ 802.50 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด 64_048 16 ต.ค. 2563 

25 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณคอมเพล็กซ์ จำกัด 2,800.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด 64_050 16 ต.ค. 2563 

26 ซื้อกรอบรูปพระพุทธ
ทาส 

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณคอมเพล็กซ์ จำกัด 1,200.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด 64_092 16 ต.ค. 2563 

27 จ้างถ่ายเอกสาร 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง ท็อป เซอร์วิส โอ.เอ 920.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_054 19 ต.ค. 2563 

28 จ้างทำสติกเกอร์
ไดคัทวงกลม 

140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์กราฟฟคิ 140.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_056 19 ต.ค. 2563 

 

 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

29 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไพร์ สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

3,850.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_058 19 ต.ค. 2563 

30 จ้างเหมาบริการผลิต
และพิมพ์เอกสาร 

6,889.80 6,889.80 เฉพาะเจาะจง เทียนโชค เซอร์วิส 6,889.80 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_004 20 ต.ค. 2563 

31 จ้างเหมาผลิตและ
พิมพ์เอกสาร 

7,156.00 7,156.00 เฉพาะเจาะจง จุฑาภรณ์ซีร็อกซ ์ 7,156.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_006 21 ต.ค. 2563 

32 จ้างถ่ายเอกสารและ
เข้าเล่มสันกาว 

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไพร์ สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

4,800.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_062 21 ต.ค. 2563 

33 ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

21,480.00 21,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอม โปรดักซ์ 
เซ็นเตอร์ จำกัด 

21480.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_015 27 ต.ค. 2563 

34 ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

15,040.00 15,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไพร์ สเตชั่น
เนอรี่ จำกัด 

15,040.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_016 28 ต.ค. 2563 

35 จ้างเหมาบริการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ ์

29,325.00 29,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมลาภ การ
พิมพ์ จำกัด 

29,325.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_007 28 ต.ค. 2563 

 

 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

36 จ้างทำและติดต้ังโครง
เหล็กสำหรับป้ายไฟ
วิ่ง 

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธรรม เถียร
วิชิต 

18,000.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_009 28 ต.ค. 2563 

37 ซื้อสติกเกอร์ติดโฟม
บอร์ด 

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุราษฎร์ก
ราฟิค 

250.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด 64_067 28 ต.ค. 2563 

38 จ้างเหมาบริการ
จัดทำสติกเกอร์ 

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุราษฎร์ก
ราฟิค 

650.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด 64_072 28 ต.ค. 2563 

39 จ้างเหมาบริการ
แต่งหน้านักเรียน 

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายศรราม  จันทะ
เสน 

2,100.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_076 28 ต.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

1 จ้างเหมาบริการ
ยานพาหนะ 

       
7,200.00  

    
7,200.00  

เฉพาะเจาะจง นายสมาธิ  เกลี้ยงมน 7,200.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_081 13 พ.ย.2563 

2 ซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กาย สำหรับเขา้ร่วม 
To be number 
one teen 
dncercise  

8,450.00 8,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  ทับ
หิรัญ 

8,450.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_017 16 พ.ย.2563 

3 จ้างเหมาบริการ
ยานพาหนะ 

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมาธิ  เกลี้ยงมน 4,000.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_085 17 พ.ย.2563 

4 จ้างถ่ายเอกสาร 715.00 715.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจุฑาภรณ์  ซีรอกซ ์ 715.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_089 17 พ.ย.2563 

5 ซื้อพวงมาลาดอกไม้
สด  

       
1,000.00  

    
1,000.00  

เฉพาะเจาะจง ร้านไวริญน์ เปรมปรีด์ิ 1,000.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด 64_094 17 พ.ย.2563 

  
      

  

 

  

 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

6 จ้างซ่อมเครื่องดนตรี        
1,000.00  

    
1,000.00  

เฉพาะเจาะจง ร้าน Marching 
Service 

1,000.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_097 23 พ.ย.2563 

7 ซื้อวัสดุุ-อุปกรณ์
สำหรับทำเล่มเวลา
ทอง 

       
2,349.00  

    
2,349.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ จำกัด 

2,349.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด 64_100 24 พ.ย.2563 

8 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
สำหรับจัดบอร์ดห้อง
ศาสตร์พระราชา 

          
420.00  

       
420.00  

เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์กราฟฟคิ 420.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด 64_102 24 พ.ย.2563 

9 ซื้อวัสดุกีฬา       
18,000.00  

   
18,000.00  

เฉพาะเจาะจง ร้านครูรส ช็อป 18,000.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_020 26 พ.ย.2563 

10 ซื้อเวชภัณฑ์พยาบาล 
ยาสามัญประจำบ้าน 

8,440.00 8,440.00 เฉพาะเจาะจง บ้านชุมชนเภสัช 8,440.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_021 26 พ.ย.2563 

 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

1 ซื้อผ้าต่วน 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง 
ท็อปเท็น พิพัฒน์

พานิช 
8,800.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_022 3 ธ.ค.2563 

2 ซื้ออกระดาษ A4 21,250.00 21,250.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอ็มไพร์ 

สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 
21,250.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_023 3 ธ.ค. 2563 

3 ซื้อชุดกีฬฟุตซอล 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครูรส ช็อป 3,600.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_108 3 ธ.ค.2563 

4 
จ้างเหมาบริการผลิต
ตรายาง 

8,720.00 8,720.00 เฉพาะเจาะจง อ.วิวัฒน์ศลิป ์ 8,720.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_109 3 ธ.ค.2563 

5 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

910.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_112 3 ธ.ค.2563 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

6 
ซื้อวัสดุ-อุุปกรณ์ การ
จัดพิธีวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ ร.9 

1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

1,410.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_116 3 ธ.ค.2563 

7 
ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ทีที ทเวนต้ี ย่ีสิบ ช็

อปส์ 
3,600.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_118 3 ธ.ค.2563 

8 
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การจัดสถานที ่

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัญชสา 1,300.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_120 3 ธ.ค.2563 

9 
จ้างเหมาบริการผลิต
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์กราฟฟคิ 2,500.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_121 3 ธ.ค.2563 

10 
จ้างเหมาบริการจัด
พานพุ่มดอกไม้สด 

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง แก้วการดอกไม ้ 6,500.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_125 3 ธ.ค.2563 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

11 
ซื้อผ้าบุลุค สำหรบัผูก
ประดับรั้วโรงเรียน 
รับเสด็จรัชกาลที่ 10 

13,650.00 13,650.00 เฉพาะเจาะจง 
ท็อปเท็น พิพัฒน์

พานิช 
13,650.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_024 9 ธ.ค.2563 

12 ซื้อธงประดับ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

6,800.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_135 9 ธ.ค.2563 

13 
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
สำหรับจัดเตรียมรับ
เสด็จ 

316.00 316.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทประภา

วิวัฒน์การคา้วัสดุ 
จำกัด 

316.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_128 10 ธ.ค.2563 

14 
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
สำหรับจัดเตรียมรับ
เสด็จ 

1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี ที บ้านอิฐ 1,150.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_130 10 ธ.ค.2563 

15 
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
สำหรับจัดเตรียมรับ
เสด็จ 

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนศิลาแก้ว 2,400.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_134 10 ธ.ค.2563 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

16 จ้างทำปา้ยไวนิล 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์กราฟฟคิ 2,500.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_137 10 ธ.ค.2563 

17 จ้างทำปา้ยไวนิล 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท อุดมลาภ
การพิมพ์ จำกัด 

2,700.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_141 11 ธ.ค.2563 

18 
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
สำหรับจัดเตรียมรับ
เสด็จ 

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านกันเองพันธ์ไม้ 

สุราษฎร์ธานี 
600.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_144 11 ธ.ค.2563 

19 
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
สำหรับจัดเก็บใบ
เวลาทอง 

50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

50.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_146 14 ธ.ค.2563 

20 
จ้างเหมาบริการ
ซ่อมแซมหลังคาโรง
อาหารและโรงยิม 

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสำนึก  ดาสาล ี 32,000.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_147 14 ธ.ค.2563 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

21 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
บ้านส้องเอเซีย 

สาขา 2 
3,200.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_152 14 ธ.ค.2563 

22 
ซื้อ-อุปกรณ์สำหรับ
งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

4,260.00 4,260.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

4,260.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_150 14 ธ.ค.2563 

23 

ซื้อป้ายไฟวิ่ง ขนาด 
สูง 0.41 เมตร ยาว 
2.97 เมตร พร้อม
ขนส่งและติดต้ัง 

26,322.00 26,322.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจแอลอีดี 

จำกัด 
26,322.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_018 17 ธ.ค.2563 

24 
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรม
วันคริสต์มาส 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอ็มไพร์ 

สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 
10,000.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_026 18 ธ.ค.2563 

25 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 595.00 595.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

595.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_156 18 ธ.ค.2563 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  29  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

1 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
โทรทัศน์ 

850.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_158 4 ม.ค. 2564 

2 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

91,900.00 91,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์จำกัด 

91,900.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_027 6 ม.ค. 2564 

3 ซื้อวััสดุสำนักงาน (กระดาษ
ถ่ายเอกสาร) 

38,250.00 38,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษััท เอ็มไพร์ 
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

38,250.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_028 7 ม.ค.2564 

4 ซื้ื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,180.00 7,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์จำกัด 

7,180.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_029 7 ม.ค.2564 

5 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

4,800.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_162 7 ม.ค.2564 

6 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์จำกัด 

4,200.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_168 11 ม.ค.2564 

7 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 832.00 832.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออลล์นิวสเต็ป 832.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_170 14 ม.ค.2564 

        

 

 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  29  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

8 ซื้อวัสดุสำนักงาน 9,690.00 9,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษััท เอ็มไพร์ 
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

9,690.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_030 15 ม.ค.2564 

9 ซื้อวัสดุ-อุกรณ์ หุ่นยนต์  7,928.70 7,928.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวตีฟ 
เอ็กเพอริเมนต์ 

จำกัด 

7,928.70 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_031 19 ม.ค.2564 

10 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26,599.99 26,599.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ 
(ประเทศไทย) 

จำกัด 

26,599.99 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_032 19 ม.ค.2564 

11 ซื้อวัสดุการแพทย์ 52,335.00 52,335.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้งส่วนจำกัด 
บุญดี 99 

52,335.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_033 19 ม.ค.2564 

12 จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสาร
การสอบคัดกรองการอ่านและ
เขียน 

6,765.00 6,765.00 เฉพาะเจาะจง ท๊อป เซอร์วิส โอ.
เอ 2000 

6,765.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_181 20 ม.ค.2564 

13 ซื้อวัสดุการเกษตร 19,626.00 19,626.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้งส่วนจำกัด  
สุราษฎร์ธัญญา
วัฒน์ค้าวสัดุ 

19,626.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_034 25 ม.ค.2564 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  29  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

14 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ 

47,780.00 47,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีี.เอส 
คอมพิวเตอร์ จำกัด 

47,780.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_035 25 ม.ค.2564 

15 ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้งส่วนจำกัด 
บุญดี 99 

6,300.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_036 25 ม.ค.2564 

16 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านส้อง
เอเซียสาขา2 

3,200.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_184 25 ม.ค.2564 

17 จ้างซ่อมเรือนไมล์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง พัลลภออโต้
เซอร์วิส 

2,500.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_191 26 ม.ค.2564 

18 จ้้างซักผ้าห่มและผา้ปู
ที่นอน 

560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง นางมัทรียา  
สุวรรณวงศ ์

560.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_193 27 ม.ค.2564 

19 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
ก่อสร้าง 

5,830.00 5,830.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้งส่วนจำกัด  
สุราษฎร์ธัญญา
วัฒน์ค้าวสัดุ 

5,830.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_037 28 ม.ค.2564 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

1 ซื้ื้อวัสดุทางการศึกษา       
31,050.00  

   
31,050.00  

เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มไพร์ พริ้น
ต้ิง แอนด์ สเตชั่น

เนอรี่ 

              
31,050.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_038 8 ก.พ.2564 

2 จ้างเหมาบริการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ ์

       
5,100.00  

    
5,100.00  

เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์กราฟฟคิ                 
5,100.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_015_1 8 ก.พ.2564 

3 จ้างทำไวนิล        
1,340.00  

    
1,340.00  

เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์กราฟฟคิ                 
1,340.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_204 9 ก.พ.2564 

4 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์        
3,800.00  

    
3,800.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณ 
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

                
3,800.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_206 9 ก.พ.2564 

5 ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

      
17,752.00  

   
17,752.00  

เฉพาะเจาะจง ร้านดรุณี ผ้าม่าน               
17,752.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_039 9 ก.พ.2564 

6 จ้างเหมาบริการจัด
ค่ายกิจกรรมวิทย์-
คณิต 

      
98,100.00  

   
98,100.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัท อีคิวกรุ๊ป 
จำกัด 

              
98,100.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_016 18 ก.พ.2564 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

7 ซื้อวัสดุซ่อมหลังคา
ห้องน้ำนักเรียน 

       
1,105.00  

    
1,105.00  

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้งส่วนจำกัด  
สุราษฎร์ธัญญา
วัฒน์ค้าวสัดุ 

                
1,105.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_212 18 ก.พ.2564 

8 จ้างถ่ายเอกสาร        
4,998.20  

    
4,998.20  

เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค 
เซอร์วิส 

                
4,998.20  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_213 18 ก.พ.2564 

9 จ้างทำตรายาง        
3,380.00  

    
3,380.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไพร์ 
สเตชั่นเนอรี จำกัด 

                
3,380.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_214 18 ก.พ.2564 

10 ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว (ผ้าคลุมเก้าอี้) 

      
42,400.00  

   
42,400.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไพร์ 
สเตชั่นเนอรี จำกัด 

              
42,400.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_040 22 ก.พ.2564 

11 ซื้อวัสดุการศึกษา 
(กระดาษ A4) 

      
25,500.00  

   
25,500.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไพร์ 
สเตชั่นเนอรี จำกัด 

              
25,500.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_041 23 ก.พ.2564 

12 ซื้อครุภััณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

      
10,500.00  

   
10,500.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ จำกัด 

              
10,500.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_042 23 ก.พ.2564 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

13 ซื้อครุุภัณฑ์การศึกษา 
(โปรแกรมชุมนุม) 

       
5,900.00  

    
5,900.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาวาโน่ 
ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น 
จำกัด (สำนักงาน

ใหญ่) 

                
5,900.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_043 23 ก.พ.2564 

14 ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

       
8,400.00  

    
8,400.00  

เฉพาะเจาะจง ร้านดรุณี ผ้าม่าน                 
8,400.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_044 23 ก.พ.2564 

15 ซื้อครุภัณฑ์์สำนักงาน       
37,200.00  

   
37,200.00  

เฉพาะเจาะจง ประธาน
เฟอร์นิเจอร์ 

              
37,200.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_045 23 ก.พ.2564 

16 จ้างเหมาบริการตัด
หญ้าสนามฟุตบอล 

       
5,000.00  

    
5,000.00  

เฉพาะเจาะจง นายวัตชนะ  ขมัน                 
5,000.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_223 23 ก.พ.2564 

17 ซื้ออาหารปลานิล        
1,500.00  

    
1,500.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณ 
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

                
1,500.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_232 23 ก.พ. 2564 

18 จ้างเหมาบริการจััด
ทำสติกเกอร์ 

       
6,720.00  

    
6,720.00  

เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เจ. 
กราฟฟิก 

                
6,720.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_233 25 ก.พ.2564 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

19 ซื้อวัสดุจัดสถานที ่        
7,550.00  

    
7,550.00  

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีที 
ทเวนต้ี ย่ีสิบ ช็อปส์ 

                
7,550.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_046 25 ก.พ.2564 

20 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ห้อง
พยาบาล 

       
6,795.00  

    
6,795.00  

เฉพาะเจาะจง ร้านชุมชนเภสัช                 
6,795.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_047 25 ก.พ.2564 

21 ซื้อวัสดุสำนักงาน       
53,199.98  

   
53,199.98  

เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด 

              
53,199.98  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_048 25 ก.พ.2564 

22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์       
38,785.00  

   
38,785.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ จำกัด 

              
38,785.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_050 25 ก.พ.2564 

23 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์        
3,200.00  

    
3,200.00  

เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์แบตเตอรี่ 2                 
3,200.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_242 25 ก.พ. 2564 

24 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง        
2,000.00  

    
2,000.00  

เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านส้องเอเซีย 
สาขา2 

                
2,000.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_244 25 ก.พ. 2564 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

25 ซื้อวัสดุสำนักงาน       
14,300.00  

   
14,300.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

              
14,300.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_249 25 ก.พ. 2564 

26 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์        
1,530.00  

    
1,530.00  

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้งส่วนจำกัด  
สุราษฎร์ธัญญา
วัฒน์ค้าวสัดุ 

                
1,530.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_250 25 ก.พ. 2564 

27 ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

       
5,521.00  

    
5,521.00  

เฉพาะเจาะจง ร้าน ท๊อปเท็น                 
5,521.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_251 25 ก.พ. 2564 

28 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์ 

      
19,981.50  

   
19,981.50  

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
บุญดี 99 

              
19,981.50  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_053 25 ก.พ.2564 

29 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์        
4,209.00  

    
4,209.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

                
4,209.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_254 25 ก.พ. 2564 

30 จ้างติดต้ังม่านปรับ
แสง 

       
4,900.00  

    
4,900.00  

เฉพาะเจาะจง ร้านดรุณี ผ้าม่าน                 
4,900.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_259 25 ก.พ.2564 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

31 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์        
1,820.00  

    
1,820.00  

เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
โทรทัศน์ 

                
1,820.00  

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด64_262 25 ก.พ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบมีนาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

1 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(หมีกพิมพ์ห้อง
กิจการนักเรียน) 

16,148.00 16,148.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษััท บี.เอส.ค

อมพิวเตอร์ จำกัด 
16,148.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_263 1 มี.ค.2564 

2 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุ
ราษฎร์ธัญญาวัฒน์

ค้าวัสดุ 
650.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_265 1 มี.ค.2564 

3 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุ
ราษฎร์ธัญญาวัฒน์

ค้าวัสดุ 
650.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_267 1 มี.ค.2564 

4 
ซื้อวัสดุสำนักงาน 

กล ุ่มบริหารทั่วไป 
13,770.00 13,770.00 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอ็มไพร์ 
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

13,770.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_269 1 มี.ค.2564 

5 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(หมีกพิมพ์ห้อง
บริหารทั่วไป) 

5,259.00 5,259.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท บี.เอส.ค

อมพิวเตอร์ จำกัด 
5,259.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_271 2 มี.ค.2564 

6 
ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

8,270.00 8,270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อปเท็น 8,270.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_275 2 มี.ค.2564 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบมีนาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

7 ซื้อของที่ระลึก 9,380.00 9,380.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอ็มไพร์ 

สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 
9,380.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_273 2 มี.ค.2564 

8 
จ้างทำปา้ย 
Backdrop 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์กราฟฟคิ 1,500.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_278 2 มี.ค.2564 

9 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

780.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_279 2 มี.ค.2564 

10 จ้างทำปา้ยไวนิล 1,432.00 1,432.00 เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์กราฟฟคิ 1,432.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_282 3 มี.ค.2564 

11 ซื้อวัสดุการศึกษา 18,148.00 18,148.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านเอ็มไพร์ พริ้น
ต้ิง แอนด์ สเตชั่น

เนอรี่ 
18,148.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_283 3 มี.ค.2564 

12 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23,227.00 23,227.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านเอ็มไพร์ พริ้น
ต้ิง แอนด์ สเตชั่น

เนอรี่ 
23,227.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_285 4 มี.ค.2564 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบมีนาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

13 จ้างทำปา้ยไวนิล 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์กราฟฟคิ 2,500.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_290 4 มี.ค.2564 

14 ซื้อแท่นประทับ 125.00 125.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

125.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_291 4 มี.ค.2564 

15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
ประธาน

เฟอร์นิเจอร์ 
9,000.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_062 4 มี.ค.2564 

16 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,210.00 13,210.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอ็มไพร์ 

สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 
13,210.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_293 5 มี.ค.2564 

17 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอ์ 
(หมึกพิมพ์ห้อง
งบประมาณ) 

13,475.00 13,475.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท บี.เอส.ค

อมพิวเตอร์ จำกัด 
13,475.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_295 5 มี.ค.2564 

18 
ซื้อวัสดุสำนักงาน 
(กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน) 

53,775.00 53,775.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอ็มไพร์ 

สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 
53,775.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_297 8 มี.ค.2564 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบมีนาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

19 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท บี.เอส.ค

อมพิวเตอร์ จำกัด 
1,100.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_299 8 มี.ค.2564 

20 
ซื้อวัสดุสำนักงาน 
(กลุ่มบริหารวิชาการ) 

31,770.00 31,770.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอ็มไพร์ 

สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 
31,770.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_301 10 มี.ค.2564 

21 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอ็มไพร์ 

สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 
1,480.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_303 11 มี.ค.2564 

22 
ซื้อวัสดุสำนักงาน 
(กลุ่มบริหารวิชาการ) 

34,967.00 34,967.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอ็มไพร์ 

สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 
34,967.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_305 15 มี.ค.2564 

23 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอ็มไพร์ 

สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 
590.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_307 16 มี.ค.2564 

24 ซื้อลูกบาสเกตบอล 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านตาปีสปอร์ต

เซ็นเตอร์ 
4,800.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_309 17 มี.ค.2564 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบมีนาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

25 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26,599.99 26,599.99 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ริโซ่ 

(ประเทศไทย) 
จำกัด 

26,599.99 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_311 17 มี.ค.2564 

26 
ซื้อวัสดุการศึึกษา 
(กระดาษ A4) 

25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอ็มไพร์ 

สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 
25,500.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_313 18 มี.ค.2564 

27 
ซื้อพื้นที่เก็บเว็ปไซต์
โรงเรียน 

861.39 861.39 เฉพาะเจาะจง 
แอลเอ็นดับเบิ้ลยู 
โฮสต้ิง (สำนักงาน

ใหญ่) 
861.39 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_315 24 มี.ค.2564 

28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรภัณฑ ์ 360.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_317 24 มี.ค.2564 

29 
จ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 

81,500.00 81,500.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร์ 81,500.00 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_020 26 มี.ค.2564 

30 
จ้างเปลี่ยนถ่าย
น้ำมันเครื่อง 

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง 
พัลลภออโต้

เซอร์วิส 
3,210.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_324 26 มี.ค.2564 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบมีนาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

31 
ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

5,970.00 5,970.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอ็มไพร์ 

สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 
5,970.00 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_335 31 มี.ค.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

1 ซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

     22,000.00     22,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์ 

             22,000.00  ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_074 1 เม.ย. 2564 

2 จ้างเหมาบริการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ ์

      6,786.00      6,786.00  เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์กราฟฟคิ                6,786.00  ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_341 7 เม.ย. 2564 

3 จ้างเหมาบริการ
จัดทำป้ายบอร์ด 

      1,800.00      1,800.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เจ กราฟฟิค                1,800.00  ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_344 8 เม.ย. 2564 

4 จ้างเหมาบริการซ่อม
เครื่องพิมพ์ 

         600.00         600.00  เฉพาะเจาะจง หจก อัลฟ่า
คอมพิวเตอร์แอด

ไวซ์ 

                 600.00  ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_346 8 เม.ย. 2564 

5 ซื้อหนังสือเรียน ปี
การศึกษา 2564 

  1,503,867.00     1,503,867.00  วิธีคัดเลือก บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

         1,503,867.00  เสนอราคาต่ำสุด ซ64_073 8 เม.ย.2564 

6 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ
ชาย 

      49,670.00     49,670.00  เฉพาะเจาะจง นายนฤพนธ์  พุ่ม
พวง 

           490,015.00  ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_022 9 เม.ย. 2564 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

7 จ้างปรับปรุงซ่อมซอม
อาคารเรียน 

   373,725.00  425,500.00  เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์  บุญชู            373,725.00  ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_023 9 เม.ย. 2564 

8 จ้างก่อสร้างหลังคาคุ
ลมทางเท้า 

   276,000.00   294,700.00  เฉพาะเจาะจง นายสุธรรม เถียร
วิชิต 

           276,000.00  ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_024 9 เม.ย. 2564 

9 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

     43,200.00   43,200.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชติทรัพย์ธารา 

             43,200.00  ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_076 27 เม.ย. 2564 

 

 

 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

1 
ซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์) 

      8,800.00  8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษััท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์ จำกัด 

8,800.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_078 18 พ.ค. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 เช่าคอมพิวเตอร์
สำหรับห้องเรียน
คอมพิวเตอร์1 

    682,189.20  682,189.20  เฉพาะเจาะจง 
56(2) (จ) 

บริษัท อินฟินิต้ี 
คอมเมิร์ซ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จำกัด 

682,189.20 เป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับ
พัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อ

จัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

จ64_025 4 มิ.ย.2564 

2 จ้างเหมาบริการ
ซ่อมแซมประตู 
หน้าต่างอาคารเรียน 

     41,030.00   41,030.00  เฉพาะเจาะจง นายนฤพนธ์ พุมพวง 41,030.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_026 7 มิ.ย. 2564 

3 ซื้อหนัังสือเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติม 

   453,650.00  453,650.00  คัดเลือก บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

453,650.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_079 7 มิ.ย. 2564 

4 ซื้อ Domain Name          856.00       856.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอท.นิค 
จำกัด 

856.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_375 7 มิ.ย. 2564 

5 ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

      7,000.00     7,000.00  เฉพาะเจาะจง นายไวริญจน์  เปรม
ปรีด์ิ 

7,000.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_080 8 มิ.ย. 2564 

6 ซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(โน๊ตบุ๊ค) 

   499,400.00   499,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ จำกัด 

499,400.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_081 14 มิ.ย. 2564 

        
  



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง      37,855.00     37,855.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุ
ราษฎร์ธัญญาวัฒน์

ค้าวัสดุ 

37,855.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_082 14 มิ.ย. 2564 

8 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์      97,476.00   97,476.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้งส่วนจำกัด 
บุญดี 99 

97,476.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_083 14 มิ.ย. 2564 

9 ซื้อหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานรอบ
ที ่2 

     41,493.00   41,493.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

41,493.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_084/1 14 มิ.ย. 2564 

10 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์       2,040.00     2,040.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไพร์ 
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

2,040.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_387 14 มิ.ย. 2564 

11 จ้างซักผ้าห่มและผา้ปู
ที่นอน 

         690.00       690.00  เฉพาะเจาะจง นางมัทรียา  
สุวรรณวงศ ์

690.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_389 14 มิ.ย. 2564 

12 ซื้ออาหารปลา       1,800.00     1,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

1,800.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_391 14 มิ.ย. 2564 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
และบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

   730,000.00  709,450.00  e-bidding บริษัท สติวเดนท์ 
แคร์ จำกัด 

730,000.00  เสนอราคาต่ำสุด ซ64_089 1 ก.ค.2564 

2 ซื้อธง ว.ป.ร. และธง
ชาติไทย 

      2,400.00     2,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

สำนักงานใหญ ่

              2,400.00  ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_409 8 ก.ค.2564 

3 ซื้้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

      7,320.00     7,320.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด  

               7,320.00  ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_090 15 ก.ค. 2564 

4 จ้้างเหมาบริการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 

      9,900.00     9,900.00  เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร ์                9,900.00  ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_416 27 ก.ค. 2564 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

1 ซื้ื้อวัสดุสำนักงาน 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง 4,250.00 บริษัท เอ็มไพร์ 
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_419 2 ส.ค.2564 

2 ซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
(โปรแกรมระบบ
จัดการใบเสร็จ) 

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง 35,000.00 นางสาววลัยญา 
คูดิษฐาเลิศ 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_092 9 ส.ค.2564 

3 ซื้อวัสดุในการจัดการ
เรียนการสอน 

16,380.00 16,380.00 เฉพาะเจาะจง 16,380.00 บริษัท เอ็มไพร์ 
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_093 10 ส.ค.2564 

4 ซื้อวััสดุสำนักงาน 
(เครื่องคิดเลข) 

3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง 3,250.00 บริษัท เอ็มไพร์ 
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_427 16ส.ค.2564 

5 จ้างเหมาบริการเติม
น้ำยาแอร ์

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง 900.00 น็อตประดับยนต์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_429 17ส.ค.2564 

6 ซื้อเต็นท์สนาม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 5,000.00 บริษััท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_430 17ส.ค.2564 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

7 ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง 8,550.00 ร้านท๊อปเท็น ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_434 17ส.ค.2564 

8 จ้างเหมาบริการทำ
ป้ายศูนย์ HCEC 

33,919.00 33,919.00 เฉพาะเจาะจง 33,919.00 พี.เจ กราฟฟิค ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

จ64_030 23ส.ค.2564 

9 ซื้อวัสดุทางการศึกษา 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง 6,700.00 บริิษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_099 30ส.ค.2564 

10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

2,560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง 2,560.00 หจก.บ้านส้องเอเชีย 
สาขา2 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

พด.64_453 30ส.ค.2564 

 

 

 



        

 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก 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 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_456 2 ก.ย.2564 

2 ซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ 
จำกัด 

110,000.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_460 13 ก.ย.2564 

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

9,280.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_465 23 ก.ย.2564 

4 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4,440.00 4,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกระเช้า 4,440.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_467 24 ก.ย.2564 

5 จ้างทำไวนิล 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมลาภ
การพิมพ์ จำกัด 

3,200.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_469 24 ก.ย.2564 

6 ซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส.ค
อมพิวเตอร์ จำกัด 

31,000.00 ตกลงราคาตาม
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 เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

ที ่
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
(บาท)   และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

7 ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

27,800.00 27,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้าสันต์ 888 
ฟลาวเวอร์บริการ 

27,800.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_473 27 ก.ย.2564 

8 จ้้างเหมาบริการถา่ย
เอกสาร 

7,145.00 7,145.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค 
เซอร์วิส 

7,145.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_475 27 ก.ย.2564 

9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บ้านส้องเอเซีย 

สาขา 2 

3,500.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_477 27 ก.ย.2564 

10 ซื้อวัสดุการแพทย์ 3,995.00 3,995.00 เฉพาะเจาะจง บ้านชุมชนเภสัช 3,995.00 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

ซ64_479 27 ก.ย.2564 

11 เช่าคอมพิวเตอร์
สำหรับห้องเรียน
คอมพิวเตอร์3 

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

บริษัท อัพเปอร์ 
คอมพิวเตอร์ จำกัด 

812,130.00 เป็นพัสดุที่เก่ียวพัน
กับพัสดุที่ได้ทำการ
จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน

แล้ว 

ช64_001 29ก.ย.2564 

 


