
 

 

 

 

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 กรกฎาคม 2565 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศน้ี 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 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 ค่าหมกึพิมพ์ 40,499.99             40,499.99       เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย)จ ากดั/40,499.99 บรษัท ริโซ่ (ประเทศไทย)จ ากดั/40,499.99 ราคาต  าสุด บจ.237/65 6 กรกฎาคม 2565

2 ค่าวสัดุ กลุ่มบริหารวชิาการ 4,499.00              4,499.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอมรภัณฑ์/4,499.00 ร้านอมรภัณฑ์/4,499.00 ราคาต  าสุด บจ.238/65 6 กรกฎาคม 2565

3 ค่ากระดาษA4 25,000.00             25,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอมรภัณฑ์/25,000.00 ร้านอมรภัณฑ์/25,000.00 ราคาต  าสุด บจ.239/65 6กรกฎาคม 2565

4 ค่าวสัดุ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18,060.00             18,060.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอมรภัณฑ์/18,060.00 ร้านอมรภัณฑ์/18,060.00 ราคาต  าสุด บจ.240/65 6กรกฎาคม 2565

5 ค่าวสัดุ กลุ่มบริหารวชิาการ 2,360.00              2,360.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอมรภัณฑ์/2,360.00 ร้านอมรภัณฑ์/2,360.00 ราคาต  าสุด บจ.241/65 6กรกฎาคม 2565

6 ค่าวสัดุจดักจิกรรมไหวค้รู 746.00                 746.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอมรภัณฑ์/746.00 ร้านอมรภัณฑ์/746.00 ราคาต  าสุด บจ.242/65 6กรกฎาคม 2565

7 น  ายาท าความสะอาดเอนกประสงค์ 35,640.00             35,640.00       เฉพาะเจาะจง เอ พลัส เทรด ดิ ง/35,640.00 เอ พลัส เทรด ดิ ง/35,640.00 ราคาต  าสุด บจ.243/65 6กรกฎาคม 2565

8 สือเรียนห้องเรียน MEP 76,030.40             76,030.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท เส้งโห ภูเกต็ จ ากดั/76,030.40 บริษัท เส้งโห ภูเกต็ จ ากดั/76,030.40 ราคาต  าสุด บจ.244/65 6กรกฎาคม 2565

9 วสัดุ งานแนะแนว 4,356.00              4,356.00         เฉพาะเจาะจง พี. เอส.เอก็ซ์เพรส/4,356.00 พี. เอส.เอก็ซ์เพรส/4,356.00 ราคาต  าสุด บจ.245/65 6กรกฎาคม 2565

10 ค่าอปุกรณ์จดักจิกรรมวนัสุนทรภู่ 6,098.00              6,098.00         เฉพาะเจาะจง พี. เอส.เอก็ซ์เพรส/6,098.00 พี. เอส.เอก็ซ์เพรส/6,098.00 ราคาต  าสุด บจ.246/65 6กรกฎาคม 2565

11 ค่าวสัดุ โครงการ MEP 1,979.00              1,979.00         เฉพาะเจาะจง พี. เอส.เอก็ซ์เพรส/1,979.00 พี. เอส.เอก็ซ์เพรส/1,979.00 ราคาต  าสุด บจ.247/65 6กรกฎาคม 2565

12 ค่าวสัดุ ใชง้านสารบรรณ 3,370.00              3,370.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน.ไอ.ที.คอม/3,370.00 ร้าน.ไอ.ที.คอม/3,370.00 ราคาต  าสุด บจ.248/65 6กรกฎาคม 2565

13 ค่าหมกึพิมพ์ 12,250.00             12,250.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน.ไอ.ที.คอม/12,250.00 ร้าน.ไอ.ที.คอม/12,250.00 ราคาต  าสุด บจ.249/65 6กรกฎาคม 2565

14 ค่าป้ายโฟมบอร์ด(พีธไีหวค้รู ประจ าปี2565 1,000.00              1,000.00         เฉพาะเจาะจง ป.ป้ายดีไซน/์1,000.00 ป.ป้ายดีไซน/์1,000.00 ราคาต  าสุด บจ.250/65 6กรกฎาคม 2565

15 ค่าวสัดุ งานห้องสมดุ 600.00                 600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอนิลโอสถ/600.00 ร้านอนิลโอสถ/600.00 ราคาต  าสุด บจ.251/65 6กรกฎาคม 2565

16 ค่าฟิวเจอร์บอร์ดและโฟมบอร์ด 3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ ศรีจนัทร์/ 3,000.00 โรงพิมพ์ ศรีจนัทร์/ 3,000.00 ราคาต  าสุด บจ.252/65 6กรกฎาคม 2565

17 ค่าวสัดุซ่อมแซมอาคารเรียน 350.00                 350.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรศรี กรุ๊ป /350.00 บริษัท เพชรศรี กรุ๊ป /350.00 ราคาต  าสุด บจ.253/65 6กรกฎาคม 2565

18 ค่าซื อหนังสือเรียน 410,400.00           140,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทเส้งโห ภูเกต็ จ ากดั/410,400.00 บริษัทเส้งโห ภูเกต็ จ ากดั/410,400.00 ราคาต  าสุด บจ.260/65 6กรกฎาคม 2565

19 ค่าป้ายไวนิลวนัสถาปนาลูกดสือแห่งชาติ 900.00                 900.00           เฉพาะเจาะจง ป.ป้ายดีไซน/์900.00 ป.ป้ายดีไซน/์900.00 ราคาต  าสุด บจ.261/65 22กรกฎาคม 2565

20 ค่าป่ายไวนิลกจิกรรมเลือกตั งประธาน 500.00                 500.00           เฉพาะเจาะจง ป.ป้ายดีไซน/์500.00 ป.ป้ายดีไซน/์500.00 ราคาต  าสุด บจ.262/65 22กรกฎาคม 2565

21 ค่าน  ามนัเชื อเพลิง 1,000.00              1,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดักลัปพฤกษ์/1,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดักลัปพฤกษ์/1,000.00 ราคาต  าสุด บจ.263/65 22กรกฎาคม 2565

22 ค่าหมกึเลเซอร์และหมกึเติม 5,240.00              5,240.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน.ไอ.ที.คอม/5,240.00 ร้าน.ไอ.ที.คอม/5,240.00 ราคาต  าสุด บจ.264/65 22กรกฎาคม 2565

23 ค่าวสัดุค่าย MEP 3,413.00              3,413.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอมรภัรฑ์/3,413.00 ร้านอมรภัรฑ์/3,413.00 ราคาต  าสุด บจ.265/65 22กรกฎาคม 2565

24 ค่าจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,000.00              2,000.00         เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลนาโพธ์/2,000.00 เทศบาลต าบลนาโพธ/์2,000.00 ราคาต  าสุด บจ.266/65 22กรกฎาคม 2565

25 ค่าน  ามนัเชื อเพลิง 1,000.00              1,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ปตท.ท่าแซะ/1,000.00 บ.ปตท.ท่าแซะ/1,000.00 ราคาต  าสุด บจ.267/65 22กรกฎาคม 2565

26 ค่าน  ามนัเชื อเพลิง 2,390.00              2,390.00         เฉพาะเจาะจง
บ.ประจวบคัรัขนัธป์ิโตเลียม จ ากดั / 2,390.00 บ.ประจวบคัรัขนัธป์ิโตเลียม จ ากดั / 2,390.00 ราคาต  าสุด บจ.268/65 22กรกฎาคม 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกรฎำคม

โรงเรียนสววีทิยำ ต ำบลนำโพธิ์ อ ำเภอสว ีจงัหวดัชุมพร



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกรฎำคม

โรงเรียนสววีทิยำ ต ำบลนำโพธิ์ อ ำเภอสว ีจงัหวดัชุมพร

27 ซื อโต๊ะประชมุ 70,000.00             70,000.00       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดัทรัพยจ์นิดาเฟอร์นิเจอร์/

70,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดัทรัพยจ์นิดาเฟอร์นิเจอร์/

70,000.00

ราคาต  าสุด บจ.269/65 22กรกฎาคม 2565

28 ค่าบ ารุงรักษาสภาพรถทะเบียน นข1170 ชพ 2,553.02              2,553.02         เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าชุมพร จ ากดั/2553.02 บ.โตโยต้าชมุพร จ ากดั/2553.02 ราคาต  าสุด บจ.270/65 22กรกฎาคม 2565

29 ค่าวสัดุอปุกรณ์ไอที 2,550.00              2,550.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไอ.ที.คอม/2,550.00 ร้านไอ.ที.คอม/2,550.00 ราคาต  าสุด บจ.271/65 22กรกฎาคม 2565

30 ค่าวสัดุกจิกรรมสารานุกรมไทย 3,263.00              3,263.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอมรภัณฑ์/3,263.00 ร้านอมรภัณฑ์/3,263.00 ราคาต  าสุด บจ.272/65 22กรกฎาคม 2565

31 ค่าป้ายไวนิลค่ายMEP 600.00                 600.00           เฉพาะเจาะจง ป.ป้าย ดีไซน/์600.00 ป.ป้าย ดีไซน/์600.00 ราคาต  าสุด บจ.273/65 22กรกฎาคม 2565

32 ค่าวสัดุกจิกรรมจติอาสาค่ายMEP 1,665.00              1,665.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอมรภัรฑ์/1,665.00 ร้านอมรภัรฑ์/1,665.00 ราคาต  าสุด บจ.274/65 22กรกฎาคม 2565

33 ค่าจา้งเหมารถไปกลับค่ายMEP 11,000.00             11,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสายนัณ์ หีดตุ้น/1,1000.00 นายสายนัณ์ หีดตุ้น/1,1000.00 ราคาต  าสุด บจ.275/65 22กรกฎาคม 2565

34 ค่ายบริการฝากส่งสื งของทางไปรษณีย์ 724.00                 724.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณียไ์ทย สาขาสสว/ี724.00 บ.ไปรษณียไ์ทย สาขาสสว/ี724.00 ราคาต  าสุด บจ.276/65 22กรกฎาคม 2565

35 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.277/65 22กรกฎาคม 2565

36 ค่าไฟฟ้า เดือนมถินุายน 65 198,298.66           198,298.66     เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค อ.สว/ี198,298.66 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค อ.สว/ี198,298.66 ราคาต  าสุด บจ.278/65 22กรกฎาคม 2565

37 ค่าน  ามนัเชื อเพลิง 1,730.00              1,730.00         เฉพาะเจาะจง บจ.ชลบุรีสันติสุข บ้านสวน/1,730.00 บจ.ชลบุรีสันติสุข บ้านสวน/1,730.00 ราคาต  าสุด บจ.279/65 22กรกฎาคม 2565

38 ค่าน  ามนัเชื อเพลิง 3,270.00              3,270.00         เฉพาะเจาะจง บ.ชา้งเผิอกปิโตเลียมจ ากดั/3,270.00 บ.ชา้งเผิอกปิโตเลียมจ ากดั/3,270.00 ราคาต  าสุด บจ.280/65 27กรกฎาคม 2565

38 ค่าผ่านทางพิเศษ 290.00                 290.00           เฉพาะเจาะจง กรมทางหลวง/290.00 กรมทางหลวง/290.00 ราคาต  าสุด บจ.281/65 27กรกฎาคม 2565

39 ค่าสมทบประกนัสังคม 1,450.00              1,450.00         เฉพาะเจาะจง เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม/1,450.00 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม/1,450.00 ราคาต  าสุด บจ.284/65 27กรกฎาคม 2565


