
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสวีวิทยา 

เร่ือง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 

…………………………………………. 

  อาศัยอ านาจตามในข้อ 1 และ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

เรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง

จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ .ศ. 2540 โดย

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐท าสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ของหน่วยงาน ของรัฐเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินประมาณ 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้

เสนอน้ันโดยสรุป เพื่อเป็นดัชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน 

  ดังน้ัน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โรงเรียนสวีวิทยาจึง

ขอประกาศสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศน้ี 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2565 

 

 

 

          (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 

                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 น้้ำมันเชื้อเพลิง 3,700.00               3,700.00         เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/3,700.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/3,700.00 ราคาต ่าสุด บจ.165/65 11 พฤษภาคม 2565

2 น้้ำมันเชื้อเพลิง 500.00                 500.00           เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/500.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/500.00 ราคาต ่าสุด บจ.166/65 11 พฤษภาคม 2565

3 น้้ำมันเชื้อเพลิง 4,800.00               4,800.00         เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/4,800.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/4,800.00 ราคาต ่าสุด บจ.167/65 11 พฤษภาคม 2565

4 น้้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/1,000.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/1,000.00 ราคาต ่าสุด บจ.168/65 11 พฤษภาคม 2565

5 น้้ำมันเชื้อเพลิง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/1,200.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/1,200.00 ราคาต ่าสุด บจ.169/65 11    พฤษภาคม 2565

6 น้้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00               100.00           เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/1,000.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/1,000.00 ราคาต ่าสุด บจ.170/65 11 พฤษภาคม 2565

7 น้้ำมันเชื้อเพลิง 2,300.00               2,300.00         เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/2,300.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/2,300.00 ราคาต ่าสุด บจ.171/65 11 พฤษภาคม  2565

8 น้้ำมันเชื้อเพลิง 2,000.00               2,000.00         เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/2,000.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/2,000.00 ราคาต ่าสุด บจ.172/65 11 พฤษภาคม 2565

9 น้้ำมันเชื้อเพลิง 1,500.00               1,500.00         เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/1,500.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/1,500.00 ราคาต ่าสุด บจ.173/65 11 พฤษภาคม 2565

10 น้้ำมันเชื้อเพลิง 500.00                 500.00           เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/500.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/500.00 ราคาต ่าสุด บจ.174/65 11 พฤษภาคม 2565

11 ค่ำบริกำรฝำกส่ิงของทำงไปรษณีย์ 649.00                 649.00           เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/649.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/649.00 ราคาต ่าสุด บจ.175/65 11 พฤษภาคม 2565

12 ค่ำอนิเตอร์เน็ต 19,013.90             19,013.90       เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนำคมแหง่ชำติ จำ้กดั/19,013.90 บ.โทรคมนำคมแหง่ชำติ จำ้กดั/19,013.90 ราคาต ่าสุด บจ.176/65 11 พฤษภาคม 2565

13 คา่ไฟฟา่ 63,586.92 63,586.92 เฉพาะเจาะจง กรไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอา่เภอสวี/635,586.92 กรไฟฟา้ส่วนภมิูภาคอา่เภอสวี/635,586.92 ราคาต ่าสุด บจ.177/65 11 พฤษภาคม 2565

14 ค่ำบำ้รุงสภำพรถ 4,860.48               4,860.48         เฉพาะเจาะจง บ.TOYOTA/4860.48 บ.โตโยต้า/4860.48 ราคาต ่าสุด บจ.179/65 11 พฤษภาคม 2565

15 ค่ำน้้ำมันตัดหญำ้ 300.00                 300.00           เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/300.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/300.00 ราคาต ่าสุด บจ.180/65 11 พฤษภาคม 2565

16 ค่ำจำ้งซ่อมรถตู้ TOYOTA 8,260.00               8,260.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสินีนาฎ จนิตลิขติดี/8,260.00 นางสาวสินีนาฎ จนิตลิขติดี/8,260.00 ราคาต ่าสุด บจ.181/65 11 พฤษภาคม 2565

17 ค่ำซ้ือคอมพวิเตอร์ 1095600.00 1095600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดร์ินคอมพวิเตอร์ /1,095,600.00 ร้านโมเดร์ินคอมพวิเตอร์ /1,095,600.00 ราคาต ่าสุด บจ.182/65 18 พฤษภาคม 2565

18 ค่ำเกบ็ขยะมูลฝอย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ส่านักงานเทศบาลต่าบลนาโพธิ์/2,000.00 ส่านักงานเทศบาลต่าบลนาโพธิ์/2,000.00 ราคาต ่าสุด บจ.183/65 18 พฤษภาคม 2565

19 ค่าอนิเตอร์เน็ต 3 BB 13,161.00             13,161.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิที บรอดแบนด์ จา่กดั/13,161.00 บ.ทริปเปลิที บรอดแบนด์ จา่กดั/13,161.00 ราคาต ่าสุด บจ.184/65 23 พฤษภาคม 2565

20 ค่ำบริกำรโทรศัพท์ ทีโอที 323.14                 323.14           เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนำคมแหง่ชำติ จำ้กดั/323.14 บ.โทรคมนำคมแหง่ชำติ จำ้กดั/323.14 ราคาต ่าสุด บจ.185/65 23 พฤษภาคม 2565

21 ค่ำจำ้งท้ำปบัก๊ LAN 9,250.00               9,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดร์ินคอมพวิเตอร์ /9,250.00 ร้านโมเดร์ินคอมพวิเตอร์ /9,250.00 ราคาต ่าสุด บจ.187/65 23 พฤษภาคม 2565

22 ค่ำซ้ือวสัดุตัดหญำ้ 410.00                 410.00           เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/410.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเร่ือง ออยล์/410.00 ราคาต ่าสุด บจ.188/65 23 พฤษภาคม 2565

23 ค่ำซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ 105,600.00           105,600.00      เฉพาะเจาะจง บำ้นสวยเฟอร์นิเจอร์ ชุมพร/105,600.00 บำ้นสวยเฟอร์นิเจอร์ ชุมพร/105,600.00 ราคาต ่าสุด บจ.189/65 23 พฤษภาคม 2565

24 ค่ำบำ้รุงรักษำสภำพแอร์ 600.00                 600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านป.แสงสวา่งบริการ/600.00 ร้านป.แสงสวา่งบริการ/600.00 ราคาต ่าสุด บจ.193/65 23 พฤษภาคม 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤษภำคม

โรงเรียนสวีวิทยำ ต ำบลนำโพธิ ์อ ำเภอสวี จังหวัดชมุพร


