
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสวีวิทยา 

เร่ือง สรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 

…………………………………………. 

  อาศัยอำนาจตามในข้อ 1 และ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้อง

จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 โดย

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ของหน่วยงาน ของรัฐเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินประมาณ 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคา และเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้

เสนอนั้นโดยสรุป เพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน 

  ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โรงเรียนสวีวิทยาจึง

ขอประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม 2565 

 

 

 

          (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 

                                ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 น้้ำมันเชื้อเพลิง 2,500.00              2,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ปิโตรเลียม (เชียงรำก)จำ้กดั/2,500.00 บ.ปิโตรเลียม (เชยีงรำก)จำ้กดั/2,500.00 ราคาต ่าสุด บจ.90/65 3 มนีาคม 2565

2 คา่ผ่านทางพิเศษ 240.00                 240.00           เฉพาะเจาะจง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย/240.00 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย/240.00 ราคาต ่าสุด บจ.91/65 3 มนีาคม 2565

3 ค่าจา้งติว 30,000.00             30,000.00       เฉพาะเจาะจง นายศิวกร อนุรัตน์/30,000.00 นายศิวกร อนุรัตน/์30,000.00 ราคาต ่าสุด บจ.92/65 3 มนีาคม 2565

4 คา่น้้ามันเชื้อเพลิงไปเป็นวทิยากรลูกเสือ 592.00 592.00 เฉพาะเจาะจง 592.00 592.00 ราคาต ่าสุด บจ.93/65 3 มนีาคม 2565

5 อปุกรณ์ซ่อมแซมห้องเรียน 16,356.00 16,356.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพชรศรีกรุ๊ป/16,356.00 บ.เพชรศรีกรุ๊ป/16,356.00 ราคาต ่าสุด บจ.94/65 3 มนีาคม 2565

6 วสัดุอปุกรณ์ในกำรป้องกนัเชื้อโควดิ 19 172,215.00           172,215.00     เฉพาะเจาะจง วฑูิรยฟ์ำร์มำซี/172,215.00 วฑูิรยฟ์ำร์มำซี/172,215.00 ราคาต ่าสุด บจ.95/65 3 มนีาคม 2565

7 โน๊ตบุ๊ค 21,000.00             21,000.00       เฉพาะเจาะจง ไอท.ีคอม/21,000.00 ไอที.คอม/21,000.00 ราคาต ่าสุด บจ.96/65 3 มนีาคม 2565

8 หมกึเลเซอร์ 5,100.00              5,100.00         เฉพาะเจาะจง ไอท.ีคอม/5,100.00 ไอที.คอม/5,100.00 ราคาต ่าสุด บจ.97/65 3 มนีาคม 2565

9 หมกึองิค์เจท็ 26,999.99             26,999.99       เฉพาะเจาะจง บ.ริโซ่(ประเทศไทย)จำ้กดั/26,999.99 บ.ริโซ่(ประเทศไทย)จำ้กดั/26,999.99 ราคาต ่าสุด บจ.98/65 3 มนีาคม 2565

10 ค่ำเบี้ยเล้ียงเดินทำง 1,200.00              1,200.00         เฉพาะเจาะจง 1,200.00                                          1,200.00                                      ราคาต ่าสุด บจ.99/65 3 มนีาคม 2565

12 ค่ำไฟ 114,551.40           114,551.40     เฉพาะเจาะจง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค/144,551.40 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค/144,551.40 ราคาต ่าสุด บจ.101/65 3 มนีาคม 2565

14 ค่ำอนิเตอร์เนต 13,161.00             13,161.00       เฉพาะเจาะจง บ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จา่กดั/13,161.00 บ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จา่กดั/13,161.00 ราคาต ่าสุด บจ.103/65 3 มนีาคม 2565

15 จำ้งเหมำรถ 24,500.00             24,500.00       เฉพาะเจาะจง สายนัณ์ หีดตุ้น/24,500.00 สายนัณ์ หีดตุ้น/24,500.00 ราคาต ่าสุด บจ.104/65 16 มนีาคม 2565

16 ค่ำต่อใบอนุญำติครูต่ำงชำติ 6,200.00              6,200.00         เฉพาะเจาะจง กรมการจดัหางาน/6,200.00 กรมการจดัหางาน/6,200.00 ราคาต ่าสุด บจ.105/65 16 มนีาคม 2565

17 ชดุขอ้สอบ 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เอด็ดูซอฟต์ จา่กดั/3,250.00 บ.ไอที เอด็ดูซอฟต์ จา่กดั/3,250.00 ราคาต ่าสุด บจ.106/65 16 มนีาคม 2565

18 หมกึปร้ิน 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ไอท.ีคอม/4,900.00 ไอท.ีคอม/4,900.00 ราคาต ่าสุด บจ.107/65 16 มนีาคม 2565

19 ไม้ 2,250.00              2,250.00         เฉพาะเจาะจง เขาปีปค้าไม/้2,250.00 เขาปีปค้าไม/้2,250.00 ราคาต ่าสุด บจ.108/65 16 มนีาคม 2565

20 จำ้งตกแต่งหอประชมุ 5,000.00              5,000.00         เฉพาะเจาะจง บีพี ดอกไมส้ดสว/ี5000.00 บีพี ดอกไมส้ดสว/ี5000.00 ราคาต ่าสุด บจ.109/65 16 มนีาคม 2565

21 อปุกรณ์ป้องกนัโควดิ 1,520.00              1,520.00         เฉพาะเจาะจง อมรภัณ์/1,520.00 อมรภัณ์/1,520.00 ราคาต ่าสุด บจ.110/65 16 มนีาคม 2565

22 กระดำษกำร์ด และสีไม้ 3,600.00              3,600.00         เฉพาะเจาะจง อมรภัณ์/3,600.00 อมรภัณ์/3,600.00 ราคาต ่าสุด บจ.111/65 16 มนีาคม 2565

23 ซองน้้ำตำล 5,000.00              5,000.00         เฉพาะเจาะจง อมรภัณ์/5,000.00 อมรภัณ์/5,000.00 ราคาต ่าสุด บจ.112/65 16 มนีาคม 2565

24 ท้ำป้ำยไวนิล 8,060.00              8,060.00         เฉพาะเจาะจง ชมุพรการพิมพ์/8,060.00 ชมุพรการพิมพ์/8,060.00 ราคาต ่าสุด บจ.113/65 16 มนีาคม 2565

27 น้้ำมันเชื้อเพลิง 5,200.00              5,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เอส รุ่งเรือง ออยล์/5,200.00 หจก.เค.เอส รุ่งเรือง ออยล์/5,200.00 ราคาต ่าสุด บจ.116/65 24 มนีาคม 2565

28 น้้ำมันเชื้อเพลิง 3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เอส รุ่งเรือง ออยล์/3,000.00 หจก.เค.เอส รุ่งเรือง ออยล์/3,000.00 ราคาต ่าสุด บจ.117/65 24 มนีาคม 2565

29 น้้ำมันเชื้อเพลิง 1,700.00              1,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เอส รุ่งเรือง ออยล์/1,700.00 หจก.เค.เอส รุ่งเรือง ออยล์/1,700.00 ราคาต ่าสุด บจ.118/65 24 มนีาคม 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมีนำคม

โรงเรียนสววีทิยำ ต ำบลนำโพธิ์ อ ำเภอสว ีจงัหวดัชุมพร



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมีนำคม

โรงเรียนสววีทิยำ ต ำบลนำโพธิ์ อ ำเภอสว ีจงัหวดัชุมพร

30 น้้ำมันแกส๊โซฮฮล์ 300.00                 300.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เอส รุ่งเรือง ออยล์/300.00 หจก.เค.เอส รุ่งเรือง ออยล์/300.00 ราคาต ่าสุด บจ.119/65 24 มนีาคม 2565

31 แบบรำยงำนผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ 6,000.00              6,000.00         เฉพาะเจาะจง องค์การค้า สกสค./6,000.00 องค์การค้า สกสค./6,000.00 ราคาต ่าสุด บจ.120/65 24 มนีาคม 2565

32 อปุกรณ์กำรเรียนกำรสอน 13,601.00             13,601.00       เฉพาะเจาะจง อมรภัณฑ์/13,601.00 อมรภัณฑ์/13,601.00 ราคาต ่าสุด บจ.121/65 24 มนีาคม 2565

33 อปุกรณ์กำรเรียนกำรสอน 3,545.00              3,545.00         เฉพาะเจาะจง อมรภัณฑ์/3,545.00 อมรภัณฑ์/3,545.00 ราคาต ่าสุด บจ.122/65 24 มนีาคม 2565

34 อปุกรณ์กำรสอนหุ่นยนต์ 7,277.00              7,277.00         เฉพาะเจาะจง อมรภัณฑ์/7,277.00 อมรภัณฑ์/7,277.00 ราคาต ่าสุด บจ.123/65 24 มนีาคม 2565

35 กระดำษ  สำยยำง 535.00                 535.00           เฉพาะเจาะจง อมรภัณฑ์/535.00 อมรภัณฑ์/535.00 ราคาต ่าสุด บจ.124/65 24 มนีาคม 2565

36 อปุกรณ์ในกำรท้ำเวน้ระยะห่ำง 5,405.00              5,405.00         เฉพาะเจาะจง อมรภัณฑ์/5,405.00 อมรภัณฑ์/5,405.00 ราคาต ่าสุด บจ.125/65 24 มนีาคม 2565

37 อปุกรณ์ในกำรซ่อมแซม 7,126.80              7,126.80         เฉพาะเจาะจง บ.เพชรศรีกรุ๊ป/7,126.80 บ.เพชรศรีกรุ๊ป/7,126.80 ราคาต ่าสุด บจ.126/65 24 มนีาคม 2565

38 ซ่อมเคร่ืองสแกน 1,500.00              1,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทคคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวอร์ค/1,500หจก.ไฮเทคคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวอร์ค/1,500ราคาต ่าสุด บจ.127/65 24 มนีาคม 2565

39 ซ่อมแซมบำนเกร็ดโรงอำหำร 11,500.00             11,500.00       เฉพาะเจาะจง นำยธรรมรงค์ บุญเจริญ/11,500.00 นำยธรรมรงค์ บุญเจริญ/11,500.00 ราคาต ่าสุด บจ.128/65 24 มนีาคม 2565

40 อปุกรณ์แต่งหน้ำ 1,834.00              1,834.00         เฉพาะเจาะจง บิ้วต้ีพลอย/1,834.00 บิ้วต้ีพลอย/1,834.00 ราคาต ่าสุด บจ.129/65 24 มนีาคม 2565

41 ติดต้ังเบรคเกอร์เปิด ปิด พร้อมอปุกรณ์ 5,000.00              5,000.00         เฉพาะเจาะจง นำยเรวตัร พรหมเจริญ/5,000.00 นำยเรวตัร พรหมเจริญ/5,000.00 ราคาต ่าสุด บจ.130/65 24 มนีาคม 2565

42 วสัดุซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 10,640.00             10,640.00       เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น คอมพิวเตอร์/10,640.00 โมเดิร์น คอมพิวเตอร์/10,640.00 ราคาต ่าสุด บจ.131/65 24 มนีาคม 2565

43 หมกึปร้ิน และชดุท้ำควำมร้อน 8,620.00              8,620.00         เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น คอมพิวเตอร์/8,620.00 โมเดิร์น คอมพิวเตอร์/8,620.00 ราคาต ่าสุด บจ.132/65 24 มนีาคม 2565

44 หมกึเติม cannon 9,420.00              9,420.00         เฉพาะเจาะจง ร้ำนไอท.ีคอม/9,420.00 ร้ำนไอที.คอม/9,420.00 ราคาต ่าสุด บจ.133/65 24 มนีาคม 2565

45 หมกึปร้ิน 4,820.00              4,820.00         เฉพาะเจาะจง ร้ำนไอท.ีคอม/4,820.00 ร้ำนไอที.คอม/4,820.00 ราคาต ่าสุด บจ.134/65 24 มนีาคม 2565

47 ซุ้มดอกไมรู้ปหัวใจ 2,500.00              2,500.00         เฉพาะเจาะจง บีพี ดอกไมส้ดสว/ี2,500.00 บีพี ดอกไมส้ดสว/ี2,500.00 ราคาต ่าสุด บจ.136/65 24 มนีาคม 2565

48 ป้ำยไวนิล 4,800.00              4,800.00         เฉพาะเจาะจง ป.ป้ำยดีไซน/์4,800.00 ป.ป้ำยดีไซน/์4,800.00 ราคาต ่าสุด บจ.137/65 24 มนีาคม 2565

49 อปุกรณ์กำรเรียนกำรสอน 2,745.00 2,745.00 เฉพาะเจาะจง พี เอสเอก็ซ์เพรส/2,745.00 พี เอสเอก็ซ์เพรส/2,745.00 ราคาต ่าสุด บจ.138/65 24 มนีาคม 2565

50 กระดำษกำร์ด 1,835.00              1,835.00         เฉพาะเจาะจง พี เอสเอก็ซ์เพรส/1,835.00 พี เอสเอก็ซ์เพรส/1,835.00 ราคาต ่าสุด บจ.139/65 24 มนีาคม 2565

51 อปุกรณ์กำรเรียนกำรสอน 31,680.00             31,680.00       เฉพาะเจาะจง พี เอสเอก็ซ์เพรส/31,680.00 พี เอสเอก็ซ์เพรส/31,680.00 ราคาต ่าสุด บจ.140/65 24 มนีาคม 2565

53 ค่ำน้้ำมนัเชื้อเพลิงในกำรเดินทำง 408.00                 408.00           เฉพาะเจาะจง 408.00                                             408.00                                         ราคาต ่าสุด บจ.142/65 24 มนีาคม 2565

54 ค่ำอำหำรฝึกซ้อมนักกฬีำ 12,000.00             12,000.00       เฉพาะเจาะจง 12,000.00                                        12,000.00                                     ราคาต ่าสุด บจ.143/65 24 มนีาคม 2565

55 มอบทุนกำรศึกษำ 78,000.00             78,000.00       เฉพาะเจาะจง 78,000.00                                        78,000.00                                     ราคาต ่าสุด บจ.144/65 31 มนีาคม 2565

57 ค่ำจำ้งครูอตัรำจำ้ง 194,056.00           194,056.00     เฉพาะเจาะจง 194,056.00                                       194,056.00                                   ราคาต ่าสุด บจ.146/65 31 มนีาคม 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมีนำคม

โรงเรียนสววีทิยำ ต ำบลนำโพธิ์ อ ำเภอสว ีจงัหวดัชุมพร

58 คา่จา้งครูต่างชาติ 132,000 132,000 เฉพาะเจาะจง 132,000 132,000 ราคาต ่าสุด บจ.147/65 31 มนีาคม 2565

59 สมทบค่ำประกนัสังคม 9,253.00              9,253.00         เฉพาะเจาะจง ส้ำนักงำนประกนัสังคม/9,253 ส้ำนักงำนประกนัสังคม/9,253 ราคาต ่าสุด บจ.148/65 31 มนีาคม 2565

60 หมกึปร้ิน 5,600.00              5,600.00         เฉพาะเจาะจง โมเดรินคอมพิวเตอร์/5,600.00 โมเดรินคอมพิวเตอร์/5,600.00 ราคาต ่าสุด บจ.149/65 31 มนีาคม 2565

61 หมกึปร้ิน 11,316.00             11,316.00       เฉพาะเจาะจง โมเดรินคอมพิวเตอร์/11,316.00 โมเดรินคอมพิวเตอร์/11,316.00 ราคาต ่าสุด บจ.150/65 31 มนีาคม 2565


