
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา 

เร่ือง สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 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 รายช่ือผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา และเหตุผลท่ี
คัดเลือกผู้เสนอนั้นโดยสรุป เพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน 

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

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

                   (นายพีรพงษ์   ทรรพคช) 

                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรอบวิทยา 

 

 



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

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

80 ค่าถ่ายเอกสาร 1,159 บาท 1,159 บาท ร้านเอกสารจีระพัฒน์ / 
1,159 บาท 

ร้านเอกสารจีระพัฒน์ 
/ 1,159 บาท 

080/63 13 พ.ค 63 

81 จัดซื้ออุปกรณ์ 1,007 บาท 1,007 บาท ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 1,007 บาท 

ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 1,007 

บาท 

081/63 13 พ.ค 63 

82 จัดซื้ออุปกรณ์ 998 บาท 998 บาท ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 998 บาท 

ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 998 บาท 

082/63 13 พ.ค 63 

83 จัดซื้ออุปกรณ์ 1,130 บาท 1,130 บาท ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 1,130 บาท 

ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 1,130 

บาท 

083/63 13 พ.ค 63 

84 จัดซื้ออุปกรณ์ 1,000 บาท 1,000 บาท ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 1,000 บาท 

ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 1,000 

บาท 

084/63 13 พ.ค 63 

85 จัดซื้อวัสดุ 360 บาท 360 บาท ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 360 บาท 

ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 360 บาท 

085/63 13 พ.ค 63 

86 จัดซื้ออุปกรณ์ 3,940 บาท 3,940 บาท ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 3,940 บาท 

ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 3,940 

บาท 

086/63 13 พ.ค 63 

 
 



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

87 ค่าถ่ายเอกสาร 720 บาท 720 บาท ร้านถ่ายเอกสารจี
ระพัฒน์ / 720 บาท 

ร้านถ่ายเอกสารจี
ระพัฒน์ / 720 บาท 

087/63 13 พ.ค 63 

88 จัดซื้ออุปกรณ์ 6,725 บาท 6,725 บาท บริษัทสยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด /  
6,725 บาท 

บริษัทสยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด /  
6,725 บาท 

088/63 13 พ.ค 63 

89 จัดซื้ออุปกรณ์ 874 บาท 874 บาท ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 874 บาท 

ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 874 บาท 

089/63 13 พ.ค 63 

90 จัดซื้ออุปกรณ์ 391 บาท 391 บาท ร้านทุกอย่าง20 / 
391 บาท 

ร้านทุกอย่าง20 / 
391 บาท 

090/63 13 พ.ค 63 

91 ค่าถ่ายเอกสาร 812 บาท 812 บาท ร้านอิงค์แทงค์เมืองตรัง 
/ 812 บาท 

ร้านอิงค์แทงค์เมือง
ตรัง /812 บาท 

091/63 13 พ.ค 63 

92 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไป
ราชการ 

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

นางสาวอุษา มาก
อินทร์ /1,088 บาท 

092/63 13 พ.ค 63 

93 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไป
ราชการ 

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

นางสาวอุษา มาก
อินทร์ /1,088 บาท 

093/63 13 พ.ค 63 

94 จัดซื้อไวนิล 1,081 บาท 1,081 บาท ร้านมีไอเดีย /  
1,081 บาท 

ร้านมีไอเดีย /  
1,081 บาท 

094/63 13 พ.ค 63 

95 จัดซื้ออุปกรณ์ 1,100 บาท 1,100 บาท สหกรณ์โรงเรียนน้ า
รอบวิทยา /  
1,100 บาท 

สหกรณ์โรงเรียนน้ า
รอบวิทยา /  
1,100 บาท 

095/63 13 พ.ค 63 

96 จัดซื้อวัสดุ 140 บาท 140 บาท บริษัท บีทูเอส จ ากัด / 
140 บาท 

บริษัท บีทูเอส จ ากัด 
/ 

140 บาท 

096/63 13 พ.ค 63 



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

97 จัดซื้อวัสดุ 198 บาท 198 บาท บริษัท บีทูเอส จ ากัด / 
198 บาท 

บริษัท บีทูเอส จ ากัด 
/ 

198 บาท 

097/63 13 พ.ค 63 

98 จัดซื้อวัสดุ 39 บาท 39 บาท บริษัท บีทูเอส จ ากัด / 
39 บาท 

บริษัท บีทูเอส จ ากัด 
/ 

39 บาท 

098/63 13 พ.ค 63 

99 จัดซื้ออุปกรณ์ 120 บาท 120 บาท บริษัทสยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด /  
120 บาท 

บริษัทสยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด /  
120 บาท 

099/63 13 พ.ค 63 

100 จัดซื้ออุปกรณ์ 420 บาท  420 บาท ร้านจิณพัตรวัสดุ
ก่อสร้าง / 420 บาท 

ร้านจิณพัตรวัสดุ
ก่อสร้าง / 420 บาท 

100/63 13 พ.ค 63 

101 จัดซื้ออุปกรณ์ 141 บาท 141 บาท ร้าน MR.D.I.Y / 
141 บาท 

ร้าน MR.D.I.Y / 
141 บาท 

101/63 13 พ.ค 63 

102 จัดซื้อวัสดุ 225 บาท 225 บาท ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 225 บาท 

ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 225 บาท 

102/63 13 พ.ค 63 

103 จัดซื้ออุปกรณ์ 1,825 บาท 1,825 บาท ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 1,825 บาท 

ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 1,825 

บาท 

103/63 13 พ.ค 63 

104 จัดซื้อวัสดุ 450 บาท 450 บาท ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 450 บาท 

ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 450 บาท 

104/63 13 พ.ค 63 

 
 
 



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

105 จัดซื้ออุปกรณ์ 3,500 บาท 3,500 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
สุราษฎร์พิมพ์ดีด/

3,500 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
สุราษฎร์พิมพ์ดีด/

3,500 บาท 

105/63 13 พ.ค 63 

106 จัดซื้ออุปกรณ์ 650 บาท 650 บาท ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 650 บาท 

ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 650 บาท 

106/63 13 พ.ค 63 

107 จัดซื้ออุปกรณ์ 1,300 บาท 1,300 บาท ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 1,300 บาท 

ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 1,300 

บาท 

107/63 13 พ.ค 63 

108 จัดซื้ออุปกรณ์ 3,210 บาท  3,210 บาท ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 3,210 บาท 

ร้านนภาพรรณคอม
เพล็กซ์ / 3,210 

บาท 

108/63 13 พ.ค 63 
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