
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา 

เร่ือง สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

                   (นายพีรพงษ์   ทรรพคช) 

                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรอบวิทยา 

 

 



แบบ สขร.1 

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

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

56 ค่าจ้างเหมารถโดยสาร 9,800 บาท 9,800 บาท นายบุญเรือง ช่างคิด / 
9,800 บาท 

นายบุญเรือง ช่างคิด 
/ 9,800 บาท 

056/63 6 ก.พ 63 

57 ค่าจ้างเหมารถโดยสาร 7,800 บาท 7,800 บาท นายชนะชัย พวงเพ็ชร 
/ 7,800 บาท 

นายชนะชัย พวงเพ็ชร 
/ 7,800 บาท 

057/63 6 ก.พ 63 

58 ค่าจ้างวิทยากรท้องถิ่น 5,100 บาท 5,100 บาท นายณัฐวร บ ารุงรักษ์ / 
5,100 บาท 

นายณัฐวร บ ารุงรักษ์ 
/ 5,100 บาท 

058/63 8 ก.พ 63 

59 จัดซื้ออุปกรณ์ 3,012 บาท 3,012 บาท ร้านไพโรจน์ พาณิชย์ / 
3,012 บาท 

ร้านไพโรจน์ พาณิชย์ 
/ 3,012 บาท 

059/63 21 ก.พ 63 

60 จัดซื้ออุปกรณ์ 485 บาท 485 บาท ร้าน 47 ไวนิล
สต๊ิกเกอร์ /485 บาท 

ร้าน 47 ไวนิล
สต๊ิกเกอร์ /485 บาท 

060/63 21 ก.พ 63 

61 จัดซื้อไวนิล  430 บาท 430 บาท ร้านมีไอเดีย /  
430 บาท 

ร้านมีไอเดีย /  
430 บาท 

061/63 21 ก.พ 63 

62 จัดซื้ออุปกรณ์ 350 บาท 350 บาท ร้านจันทร์จุรีย์ /  
350 บาท 

ร้านจันทร์จุรีย์ /  
350 บาท 

062/63 21 ก.พ 63 

63 จัดซื้อไวนิล 360 บาท 360 บาท ร้านมีไอเดีย / 
360 บาท 

ร้านมีไอเดีย / 
360 บาท 

063/63 21 ก.พ 63 

64 จัดซื้อไวนิล 360 บาท 360 บาท ร้านมีไอเดีย / 
360 บาท 

ร้านมีไอเดีย / 
360 บาท 

064/63 21 ก.พ 63 

65 จัดซื้ออุปกรณ์ 610 บาท 610 บาท บริษัท ออฟฟิซเมท 
จ ากัด / 610 บาท 

บริษัท ออฟฟิซเมท 
จ ากัด / 610 บาท 

065/63 21 ก.พ 63 



 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

66 จัดซื้อไวนิล 1,510 บาท 1,510 บาท ร้านมีไอเดีย / 
1,510 บาท 

ร้านมีไอเดีย / 
1,510 บาท 

066/63 21 ก.พ 63 

67 จัดซื้ออุปกรณ์ 180 บาท 180 บาท ร้านกุ๊กไก่พา /  
180 บาท 

ร้านกุ๊กไก่พา /  
180 บาท 

067/63 21 ก.พ 63 

68 จัดซื้ออุปกรณ์ 865 บาท 865 บาท บริษัท เรืองแสงเทรด
ด้ิง จ ากัด / 865 บาท 

บริษัท เรืองแสงเทรด
ด้ิง จ ากัด / 865 

บาท 

068/63 21 ก.พ 63 

69 จัดซื้ออุปกรณ์ 485 บาท 485 บาท  บริษทั แก้วค้าวัสดุ / 
485 บาท 

บริษัท แก้วค้าวัสดุ / 
485 บาท 

069/63 21 ก.พ 63 

70 จัดซื้ออุปกรณ์ 1,632 บาท 1,632 บาท ร้านเจริญใจพาณิชย์ / 
1,632 บาท 

ร้านเจริญใจพาณิชย์ / 
1,632 บาท 

070/63 21 ก.พ 63 

71 จัดซื้ออุปกรณ์ 250 บาท 250 บาท ร้านอั้มรวมถุง /  
250บาท 

ร้านอั้มรวมถุง /  
250บาท 

071/63 21 ก.พ 63 

72 จัดซื้ออุปกรณ์ 705 บาท 705 บาท ร้าน ว.เครื่องประดับ / 
705 บาท 

ร้าน ว.เครื่องประดับ 
/ 705 บาท 

072/63 21 ก.พ 63 

73 จัดซื้อวัสดุ 780 บาท 780 บาท ร้าน ธ.ว.การพมิพ์ / 
780 บาท 

ร้าน ธ.ว.การพิมพ์ / 
780 บาท 

073/63 21 ก.พ 63 

74 ค่าเหมาจ้างติดต้ังทีวี 2,000 บาท 2,000 บาท นายเรวัตร ชูเพชรพงษ์ 
/ 2,000 บาท 

นายเรวัตร ชูเพชร
พงษ์ / 2,000 บาท 

074/63 21 ก.พ 63 

75 ค่าเหมาจ้างท าอาหาร 5,340 บาท 5,340 บาท นางบุญศรี  จีนหมิก / 
5,340 บาท 

นางบุญศรี  จีนหมิก / 
5,340 บาท 

 

075/63 21 ก.พ 63 



76 ค่าอาหารกลางวัน(เงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน) 

25,500 บาท 25,500 บาท นักเรียนจ านวน 17 
คน /25,500 บาท 

นักเรียนจ านวน 17 
คน /25,500 บาท 

076/63 21 ก.พ 63 

 
 


	ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เดือนกุมภาพันธ์)
	แบบ สขร 1 เดือนกุมภาพันธ์

