
 

 

 

 

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 มิถุนายน 2565 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศน้ี 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2565 

 

 

 

          (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 

                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ค่าป้ายไวนิล 1,500.00              1,500.00         เฉพาะเจาะจง ป.ป้ายดีไซน/์1,500.00 ป.ป้ายดีไซน/์1,500.00 ราคาต ่าสุด บจ.199/65 8 มถินุายน 2565

2 ค่าป้ายไวนิล 800.00                 800.00           เฉพาะเจาะจง ป.ป้ายดีไซน/์800.00 ป.ป้ายดีไซน/์800.00 ราคาต ่าสุด บจ.200/65 8 มถินุายน 2565

3 ค่าอปุกรร์ซ่อมแซมอาคารเรียน 5,648.00              5,648.00         เฉพาะเจาะจง บ.เพชรศรีกรุ๊ป (1989) จ ากดั/5,648.00 บ.เพชรศรีกรุ๊ป (1989) จ ากดั/5,648.00 ราคาต ่าสุด บจ.201/65 8 มถินุายน 2565

4 น้ ามนัเชื้อเพลิง 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.บี. ออโตเซวล์ จ ากดั/2,800.00 บ.เอส.บี. ออโตเซวล์ จ ากดั/2,800.00 ราคาต ่าสุด บจ.204/65 8 มถินุายน 2565

5 ค่าบริการฝากส่งของทางไปรษณีย์ 846.00                 846.00           เฉพาะเจาะจง  ที่ท าการไปรณีย ์ปณ. สว/ี846.00  ที่ท าการไปรณีย ์ปณ. สว/ี846.00 ราคาต ่าสุด บจ.206/65 13 มถินุายน 2565

6 คา่ไฟฟ้า 154,263.22 154,263.22 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. สว/ี154,263.22 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. สว/ี154,263.22 ราคาต ่าสุด บจ.207/65 13 มถินุายน 2565

7 ค่าน้ ายาท าควาสะอาดอาคาร 26,520.00             26,520.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคิงส์คลีนเนอร์/26,520.00 ร้านคิงส์คลีนเนอร์/26,520.00 ราคาต ่าสุด บจ.208/65 13 มถินุายน 2565

8 ค่ากอ่สร้างโดมอเนกประสงค์ 103,200.00           103,200.00     เฉพาะเจาะจง นาย ธรรมรงค์ บุญเจริญ/103,200.00 นาย ธรรมรงค์ บุญเจริญ/103,200.00 ราคาต ่าสุด บจ.209/65 13 มถินุายน 2565

9 ค่าวสัดุอปุกรณ์จดักจิกรรม 8,755.00              8,755.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.เอก็เพรส/8,755.00 ร้าน พี.เอส.เอก็เพรส/8,755.00 ราคาต ่าสุด บจ.210/65 13 มถินุายน 2565

10 ค่าอปุกรณ์ซ่อมแซมเครื องพ่นค่าเชื้อ 7,950.00              7,950.00         เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์/7,950.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์/7,950.00 ราคาต ่าสุด บจ.211/65 13 มถินุายน 2565

11 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 2,600.00              2,600.00         เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์/2,600.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์/2,600.00 ราคาต ่าสุด บจ.212/65 15 มถินุายน 2565

12 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 500.00                 500.00           เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์/500.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์/500.00 ราคาต ่าสุด บจ.213/65 15 มถินุายน 2565

13 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์/5,500.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์/5,500.00 ราคาต ่าสุด บจ.214/65 15 มถินุายน 2565

14 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 6,700.00              6,700.00         เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์/6,700.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์/6,700.00 ราคาต ่าสุด บจ.215/65 15 มถินุายน 2565

15 ค่าน้ ามนัตัดหญ้า 300.00                 300.00           เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์/300.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์/300.00 ราคาต ่าสุด บจ.216/65 22 มถินุายน 2565

16 ค่าวสัดุกลุ่มสาระวทิยฯ์ 3,450.00              3,450.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.เอก็เพรส/3,450.00 ร้าน พี.เอส.เอก็เพรส/3,450.00 ราคาต ่าสุด บจ.217/65 22 มถินุายน 2565

17 ค่าวสัดุกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 3690.00 3690.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.เอก็เพรส/3,690.00 ร้าน พี.เอส.เอก็เพรส/3,690.00 ราคาต ่าสุด บจ.218/65 22 มถินุายน 2565

18 ค่าธงชาติ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.เอก็เพรส/3,900.00 ร้าน พี.เอส.เอก็เพรส/3,900.00 ราคาต ่าสุด บจ.219/65 22 มถินุายน 2565

19 ค่าหนังสือเรียน 2,078,004.00        2,078,004.00   เฉพาะเจาะจง บ.เส้งโห ภูเกต็ จา่กดั/2,078,004.00 บ.เส้งโห ภูเกต็ จา่กดั/2,078,004.00 ราคาต ่าสุด บจ.220/65 22 มถินุายน 2565

20 ค่าอนิเตอร์เน็ต 3BB 13,161.00             13,161.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากดั/13,161.00 บ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากดั/13,161.00 ราคาต ่าสุด บจ.221/65 28 มถินุายน 2565

21 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 500.00                 500.00           เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์/500.00 ห.จ.ก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์/500.00 ราคาต ่าสุด บจ.222/65 28 มถินุายน 2565

22 ค่าเกบ็ขยะมลูฝอย 2,000.00              2,000.00         เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลนาโพธิ/์2,000.00 เทศบาลต าบลนาโพธิ/์2,000.00 ราคาต ่าสุด บจ.223/65 28 มถินุายน 2565

23 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต ทีโอที 19,013.90             19,013.90       เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ/19,013.90 บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ/19,013.90 ราคาต ่าสุด บจ.224/65 28 มถินุายน 2565

24 ค่าบริการโทรศัพท์ ทีโอที 359.52                 359.52           เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ/359.52 บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ/359.52 ราคาต ่าสุด บจ.225/65 28 มถินุายน 2565

25 ค่าป้ายไวนิล 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ป.ป้ายดีไซน/์300.00 ป.ป้ายดีไซน/์300.00 ราคาต ่าสุด บจ.227/65 28 มถินุายน 2565

26 ค่าวสัดุ กระดาษA4 735.00                 735.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.เอก็เพรส/735.00 ร้าน พี.เอส.เอก็เพรส/735.00 ราคาต ่าสุด บจ.228/65 28 มถินุายน 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมิถุนำยน

โรงเรียนสววีทิยำ ต ำบลนำโพธิ์ อ ำเภอสว ีจงัหวดัชุมพร


