
 
ประกาศโรงเรียนชลธารวิทยา 

เรื่อง สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจําเดือน มีนาคม 2564 
---------------------------------------------- 

 

อาศัยอํานาจตามในข้อ 1 และ ข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ  เรื่องกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.
2540 โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐทําสรุปผลการพิจารณา
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ของรัฐเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลื อกและราคา และ
เหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอนั้นโดยสรุป เพ่ือเป็นดัชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชน 

 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โรงเรียนชลธาร
วิทยา  จึงขอประกาศสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน มีนาคม 2564  ให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน  รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศนี้ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 
 
 

                 (นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนชลธารวิทยา 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2564 

โรงเรียนชลธารวิทยา 

วันที่ 31 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

28 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมค่ายลูกเสือ 3,020.00 3,020.00 ทั่วไป เอกศึกษาภัณฑ์/1920 บาท 
หจก.บุญส่งรวมวัสดกุ่อสร้าง/
750 บาท T.K.ออยล์/350 

บาท 

เอกศึกษาภัณฑ์/1920 บาท 
หจก.บุญส่งรวมวัสดกุ่อสร้าง/
750 บาท T.K.ออยล์/350 

บาท 

ราคาต่ำที่สุด 26/2564 2 มี.ค. 64 

29 จ้างทำอาหารกจิกรรมค่ายลูกเสือ 3,500.00 3,500.00 ทั่วไป นางอนงค์ ชลสายทรัพย์/3500 
บาท 

นางอนงค์ ชลสายทรัพย์/
3500 บาท 

ราคาต่ำที่สุด 27/2564 5 มี.ค. 64 

30 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ห้องธุรการ 10,500.00 10,500.00 ทั่วไป หจก.หลิมเจริญ/3500 บาท บ.
สุราษฎร์พิมพ์ดีด(2544)จำกัด/

7000 บาท 

หจก.หลิมเจริญ/3500 บาท 
บ.สุราษฎร์พิมพ์ดีด

(2544)จำกัด/7000 บาท 

ราคาต่ำที่สุด 28/2564 9 มี.ค. 64 

31 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมระบบประปา 950.00 950.00 ทั่วไป หจก.บุญส่งรวมวัสดกุ่อสร้าง/
950 บาท 

หจก.บุญส่งรวมวัสดกุ่อสร้าง/
950 บาท 

ราคาต่ำที่สุด 30/2564 9 มี.ค. 64 

32 ซ้ือวัสดุวิชาการงานอาชพี 1,650.94 1,650.94 ทั่วไป หจก.พีเอสซี เบเกอร์ ชอ็ป/
1650.94 บาท 

หจก.พีเอสซี เบเกอร์ ชอ็ป/
1650.94 บาท 

ราคาต่ำที่สุด 31/2564 10 มี.ค. 64 

33 ซ้ือวัสดุกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 2,903.60 2,903.60 ทั่วไป MR.DIY/1380 บาท พัฒน์/
300 บาท เอกศึกษาภัณฑ์/200 
บาท อัมพร/700 บาท หจก.พี
เอสซี เบเกอร์ ช็อป/323.60 

บาท 

MR.DIY/1380 บาท พัฒน์/
300 บาท เอกศึกษาภัณฑ์/
200 บาท อัมพร/700 บาท 
หจก.พีเอสซี เบเกอร์ ชอ็ป/

323.60 บาท 

ราคาต่ำที่สุด 33/2564 15 มี.ค. 64 

34 ซ้ือวัสดุกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 2,338.00 2,338.00 ทั่วไป เอกศึกษาภัณฑ์/350 บาท ร้าน
อักษรการพิมพ์/388 บาท ร้าน

หญิงขวัญ/1500 บาท 

เอกศึกษาภัณฑ์/350 บาท 
ร้านอักษรการพิมพ์/388 บาท 

ร้านหญิงขวัญ/1500 บาท 

ราคาต่ำที่สุด 34/2564 15 มี.ค. 64 

35 ซ้ือวัสดุพัฒนาฝ่ายการเงิน 2,250.00 2,250.00 ทั่วไป เอกศึกษาภัณฑ์/2250 บาท เอกศึกษาภัณฑ์/2250 บาท ราคาต่ำที่สุด 35/2564 15 มี.ค. 64 



36 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนาฝ่ายพัสด ุ 2,275.00 2,275.00 ทั่วไป เอกศึกษาภัณฑ์/2275 บาท เอกศึกษาภัณฑ์/2275 บาท ราคาต่ำที่สุด 36/2564 15 มี.ค. 64 

37 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์การวัดและประเมินผล 4,970.00 4,970.00 ทั่วไป เอกศึกษาภัณฑ์/4970 บาท เอกศึกษาภัณฑ์/4970 บาท ราคาต่ำที่สุด 37/2564 23 มี.ค. 64 

38 ซ้ือวัสดุกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 995.00 995.00 ทั่วไป ร้านชวนฝัน/345 บาท เจ๊ติ๋ม 
ทุกอยา่ง 20/100 บาท จีเอ็นที 
แฟบริค/500 บาท ร้านดอกไม้

สดป้าดวง/50 บาท 

ร้านชวนฝัน/345 บาท เจ๊ติ๋ม 
ทุกอยา่ง 20/100 บาท จีเอ็น

ที แฟบริค/500 บาท รา้น
ดอกไม้สดป้าดวง/50 บาท 

ราคาต่ำที่สุด 38/2564 24 มี.ค. 64 

 


