
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา 

เร่ือง สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563 

………………………………………………… 

  อาศัยอำนาจตามในข้อ 1 และ ข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้อง
จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 98) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 โดย
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน ของรัฐเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี ่ยวกับงานที ่จัดซื ้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา และเหตุผลท่ี
คัดเลือกผู้เสนอนั้นโดยสรุป เพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน 

  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

                   (นายพีรพงษ์   ทรรพคช) 

                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรอบวิทยา 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
ส่วนราชการ :  โรงเรียนน้ ารอบวิทยา 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

43 ค่าน ้าประปา 650 บาท 650 บาท การประปาหมู่บ้าน
ดอนมะตูม / 894 

บาท 

การประปาหมู่บ้าน
ดอนมะตูม / 894 

บาท 

043/63 17 ม.ค 63 

44 จัดซื อวัสดุ 650 บาท 650 บาท บริษัท นภาพรรณคอม
เพล็กซ์ จ้ากัด / 650 

บาท 

บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จ้ากัด / 

650 บาท 

044/63 7 ม.ค 63 

45 จัดซื ออุปกรณ์ 1,000 บาท 1,000 บาท บริษัท นภาพรรณคอม
เพล็กซ์ จ้ากัด / 
1,000 บาท 

บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จ้ากัด / 

1,000 บาท 

045/63 7 ม.ค 63 

46 จัดซื อวัสดุ 650 บาท 650 บาท บริษัท นภาพรรณคอม
เพล็กซ์ จ้ากัด / 650 

บาท 

บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จ้ากัด / 

650 บาท 

046/63 7 ม.ค 63 

47 จัดซื ออุปกรณ์ 3,350 บาท 3,350 บาท บริษัท นภาพรรณคอม
เพล็กซ์ จ้ากัด / 
3,350 บาท 

บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จ้ากัด / 

3,350 บาท 

047/63 7 ม.ค 63 

48 จัดซื ออุปกรณ์ 1,350 บาท 1,350 บาท บริษัท นภาพรรณคอม
เพล็กซ์ จ้ากัด / 
1,350 บาท 

 

บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จ้ากัด / 

1,350 บาท 

048/63 7 ม.ค 63 



49 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไป
ราชการ 

5,192 บาท 5,192 บาท นางสาวรัติยากร เอก
รัตน์ / 5,192 บาท 

นางสาวรัติยากร เอก
รัตน์ / 5,192 บาท 

049/63 10 ม.ค 63 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

50 จัดซื ออุปกรณ์ 2,700 บาท 2,700 บาท ร้านพิพัฒน์พาณิช / 
2,700 บาท 

ร้านพิพัฒน์พาณิช / 
2,700 บาท 

050/63 14 ม.ค 63 

51 จัดซื อวัสดุ 695 บาท 695 บาท บริษัท ออฟฟิช คลับ 
จ้ากัด/ 695 บาท 

บริษัท ออฟฟิช คลับ 
จ้ากัด/ 695 บาท 

051/63 15 ม.ค 63 

52 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า 2,500 บาท 2,500 บาท นายอติชาติ บุญแทน / 
2,500 บาท 

นายอติชาติ บุญแทน 
/ 2,500 บาท 

052/63 17 ม.ค 63 

53 ค่าเหมาจ้างท้าอาหารว่าง 3,200 บาท 3,200 บาท นางสมบุญ ลอยใหม่ / 
3,200 บาท 

นางสมบุญ ลอยใหม่ / 
3,200 บาท 

053/63 24 ม.ค 63 

54 ค่าไฟฟ้า 14,358.96 
บาท 

14,358.96 
บาท 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้าเภอพุนพิน / 

14,358.96 บาท 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้าเภอพุนพิน / 

14,358.96 บาท 

054/63 24 ม.ค 63 

55 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไป
ราชการ 

1,088 บาท 1,088 บาท นางสาวอุษา มาก
อินทร์ / 1,088 บาท 

นางสาวอุษา มาก
อินทร์ / 1,088 บาท 

055/63 28 ม.ค 63 
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