
            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
ท่ี                                           วันท่ี   31  ตุลาคม  2564 
เรื่อง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สงิหเสนี ) 
 

        ตามที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่องกำหนดให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับผลการพจิารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรปุผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้างของ
หน่วยงานเป็นรายเดอืนทุกๆ เดือน นั้น 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สงิหเสนี ) ได้สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน  -  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเวบไซต์  โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
                     (  นางสาวประภัสสร  นรวรรณ) 

                                                              ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่/วันท่ี 
สัญญา/ข้อตกลง 

 -       
        
        
        
        
        
        

แบบ สขร.1 



 

            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
ท่ี                                           วันท่ี   30  พฤศจิกายน  2564 
เรื่อง   รายงนผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สงิหเสนี ) 
 

        ตามที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่องกำหนดให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับผลการพจิารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานเป็นรายเดอืนทุกๆ เดือน นั้น 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 รายการ ตามแบบ สขร.1ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเวบไซต์  โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
                     (  นางสาวประภัสสร  นรวรรณ) 

                                                              ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน พฤศจิกาย 2565 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่/วันท่ี 
สัญญา/
ข้อตกลง 

1 นมกล่อง ประจำเดือนพ.ย   281,457.44  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ราคาที่เสนอ 281,457.44 
บาท 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ราคาที่เสนอ 281,457.44 
บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 2/2565 
ลว. 2 พ.ย. 64 

2 วัสดุวันคริสมาสต ์     10,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสอาด   
ราคาที่เสนอ 10,000 บาท 

ร้านศรีสอาด   
ราคาที่เสนอ 10,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 3/2565 
ลว. 21 พ.ย. 64 

แบบ สขร.1 



 

            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
ท่ี                                           วันท่ี   31  ธันวาคม  2564 
เรื่อง   รายงนผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สงิหเสนี ) 
 

        ตามที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่องกำหนดให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับผลการพจิารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานเป็นรายเดอืนทุกๆ เดือน นั้น 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) ได้สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน ธันวาคม  2564 จำนวน 2 รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเวบไซต์  โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
                     (  นางสาวประภัสสร  นรวรรณ) 

                                                              ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่/วันท่ี 
สัญญา/ข้อตกลง 

1 นมกล่อง ประจำเดือน ธ.ค. 254,932 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ราคาที่เสนอ 254,932 
บาท 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ราคาที่เสนอ 254,932 
บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 4/2565 
ลว. 14 พ.ย. 64 

2 หนังสือห้องเรียน MEPป.2 276 เฉพาะเจาะจง บริษัทแปลนปริทัศน์ จำกัด 

ราคาที่เสนอ 276 บาท 

บริษัทแปลนปริทัศน์ จำกัด 

ราคาที่เสนอ 276 บาท 
เป็นผู้มีอาชีพงาน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 5/2565 
ลว. 15 พ.ย. 64 

 
 
 
 

แบบ สขร.1 



 
 

            บันทึกข้อความ 

สว่นราชการ   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
ท่ี                                           วันท่ี   31  มกราคม  2565 
เรื่อง   รายงนผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สงิหเสนี ) 
 

        ตามที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่องกำหนดให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับผลการพจิารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานเป็นรายเดอืนทุกๆ เดือน นั้น 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) ได้สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน มกราคม 2565 จำนวน 5 รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเวบไซต์  โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
                     (  นางสาวประภัสสร  นรวรรณ) 

                                                              ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน  มกราคม  2565 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่/วันท่ี 
สัญญา/ข้อตกลง 

1 นมกล่อง ประจำเดือน ม.ค. 255,244.80 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ราคาที่เสนอ 
255,244.80 บาท 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ราคาที่เสนอ 
255,244.80 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 6/2565 
ลว. 10 ม.ค. 65 

2 วัสดุงานประกันคุณภาพ 2,070 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 2,070
บาท 

ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 2,070
บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 7/2565 
ลว. 6 ม.ค. 65 

3 วัสดุกิจกรรมตรวจสุขภาพ 16,520.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกเวอร์เมท จำกัด 
ราคาที่เสนอ 
16,520.80  บาท 

บริษัท โกเวอร์เมท จำกัด 
ราคาที่เสนอ 
16,520.80  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 8/2565 
ลว. 14 ม.ค. 65 

4 วัสดุกิจกรรม O-NET 6,585 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 6,585
บาท 

ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 6,585
บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 8.1/2565 
ลว. 14 ม.ค. 65 

5 วัสดุโครงการรบัสมัครนักเรียน 3,711 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 3,711
บาท 

ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 3,711
บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 9/2565 
ลว. 31 ม.ค. 65 

แบบ สขร.1 



 
 

            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
ท่ี                                           วันท่ี   28  กุมภาพันธ์  2565 
เรื่อง   รายงนผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สงิหเสนี ) 
 

        ตามที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่องกำหนดให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับผลการพจิารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานเป็นรายเดอืนทุกๆ เดือน นั้น 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 5 รายการ ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเวบไซต์  โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
                     (  นางสาวประภัสสร  นรวรรณ) 

                                                              ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคา
ท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่/วันท่ี 
สัญญา/ข้อตกลง 

1 วัสดุโครงการรับสมคัรนักเรียน       9,875.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ       
9,875.00 บาท 

ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ       
9,875.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เลขที ่10/2565 
ลว. 2 ก.พ. 65 

2 สื่อในการเรียนการสอนอนุบาล       4,250.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 4,250.00 
บาท 

ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 4,250.00 
บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เลขที ่11/2565 
ลว. 15 ก.พ. 65 

3 จ้างก่อสร้างปรับปรงุซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบและสิง่ก่อสร้าง
อื่น 

2,670.000.00 ประกวดราค
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding ) 

บริษัท ภัทรณชยั กรุ๊ป 
จำกัด  ราคาที่เสนอ 
2,100,000.00  บาท 

บริษัท ภัทรณชยั กรุ๊ป 
จำกัด  ราคาที่เสนอ 
2,100,000.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เลขที ่25/2565 
ลว. 21 ก.พ. 65 

4 แก้วน้ำอนุบาล       6,325.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 6,325.00 
บาท 

ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 6,325.00 
บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เลขที ่12/2565 
ลว. 22 ก.พ. 65 

5 นมกล่องเดือนก.พ.   242,482.56  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ราคาที่เสนอ 242,482.56 
บาท 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ราคาที่เสนอ 242,482.56 
บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เลขที ่13/2565 
ลว. 28 ก.พ. 65 

 

แบบ สขร.1 



 

            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
ท่ี                                           วันท่ี   31  มีนาคม  2565 
เรื่อง   รายงนผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สงิหเสนี ) 
 

        ตามที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่องกำหนดให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับผลการพจิารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานเป็นรายเดอืนทุกๆ เดือน นั้น 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) ได้สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน มีนาคม 2565 จำนวน 8 รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเวบไซต์  โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
                     (  นางสาวประภัสสร  นรวรรณ) 

                                                              ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2565 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่/วันท่ี 
สัญญา/ข้อตกลง 

1 วัสดุกิจกรรมNT   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 242,482.56 บาท 

ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 242,482.56 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เลขที่ 14/2565 
ลว. 4 มี.ค. 65 

2 วัสดุกิจกรรมลกูเสือ     70,288.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 70,288.00  บาท 

ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 70,288.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เลขที่ 15/2565 
ลว. 8 มี.ค. 65 

3 วัสดุงานพัสดุและ
การเงิน 

    20,394.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 20,394.00  บาท 

ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 20,394.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เลขที่ 16/2565 
ลว.15 มี.ค. 65 

4 จ้างปรับปรงุซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและ
สิ่งก่อสร้าง 

172,345.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรณชัย กรุป๊ จำกัด 
ราคาที่เสนอ 172,345.00  บาท 

บริษัท ภัทรณชัย กรุป๊ จำกัด 
ราคาที่เสนอ 172,345.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เลขที่ 27/2565 
ลว.18 มี.ค. 65 

5 วัสดุกิจกรรมปจัฉิมป.6     30,759.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 30,759.00  บาท 

ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 30,759.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เลขที่ 17/2565 
ลว.22 มี.ค. 65 

6 วัสดุกิจกรรมRT         508.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 508.00  บาท 

ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 508.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เลขที่ 18/2565 
ลว.22 มี.ค. 65 

7 นมกล่องเดือนมีนาคม   293,531.52  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ราคาที่เสนอ 293,531.52  บาท 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ราคาที่เสนอ 293,531.52  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เลขที่ 19/2565 
ลว.25 มี.ค. 65 

8 นมกล่องเดือนปิดเทอม 
2/2565 

  574,300.80  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ราคาที่เสนอ 574,300.80  บาท 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ราคาที่เสนอ 574,300.80  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เลขที่ 20/2565 
ลว.25 มี.ค. 65 

แบบ สขร.1 



 

            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
ท่ี                                           วันท่ี   29  เมษายน  2565 
เรื่อง   รายงนผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สงิหเสนี ) 
 

        ตามที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่องกำหนดให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับผลการพจิารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานเป็นรายเดอืนทุกๆ เดือน นั้น 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) ได้สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน เมษายน 2565 จำนวน 5  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเวบไซต์  โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
                     (  นางสาวประภัสสร  นรวรรณ) 

                                                              ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน เมษายน 2565 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคา
ท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่/วันท่ี 
สัญญา/ข้อตกลง 

1 หนังสือคุรุสภา 1,013,358.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าคุรุสภา 

ราคาที่เสนอ 
459,988.00บาท 

องค์การค้าคุรุสภา 

ราคาที่เสนอ 
459,988.00บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที่ 21/2565 
ลว. 5 เม.ย. 65 

2 หนังสืออจท 1,013,358.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อักษรเจริญทัศน์ 

ราคาที่เสนอ 32,400.00
บาท 

บจก.อักษรเจริญทัศน์ 

ราคาที่เสนอ 
32,400.00บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที่ 22/2565 
ลว. 5 เม.ย. 65 

3 หนังสือพว.ปกต ิ 1,013,358.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พว.  ราคาที่เสนอ 
517,605.20 บาท 

บจก.พว.  ราคาที่เสนอ 
517,605.20 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที่ 23/2565 
ลว. 5 เม.ย. 65 

4 หนังสือแปลน.MEP  เฉพาะเจาะจง บริษัท แปลนปริทัศน์ จำกัด 

ราคาที่เสนอ บาท 
 เป็นผู้มีอาชีพงาน 

ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 
เลขที่ 24/2565 
ลว. 7 เม.ย. 65 

5 หนังสือ พว. MEP  เฉพาะเจาะจง บจก.พว. 

ราคาที่เสนอ บาท 
 เป็นผู้มีอาชีพงาน 

ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 
เลขที่ 25/2565 
ลว. 7 เม.ย. 65 

6 จ้างทำเคร่ืองนอนนักเรียน
อนุบาล 

107,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา กรุ๊ป   
ราคาที่เสนอ 
107,280.00  บาท 

ร้านนานา กรุ๊ป   
ราคาที่เสนอ 
107,280.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที่  1  /2565 
ลว.11เม.ย. 65 

แบบ สขร.1 



 

            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
ท่ี                                           วันท่ี   31  พฤษภาคม  2565 
เรื่อง   รายงนผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สงิหเสนี ) 
 

        ตามที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่องกำหนดให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับผลการพจิารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานเป็นรายเดอืนทุกๆ เดือน นั้น 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) ได้สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 3 รายการ ตามแบบ สขร.1ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเวบไซต์  โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
                     (  นางสาวประภัสสร  นรวรรณ) 

                                                              ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่/วันท่ี 
สัญญา/ข้อตกลง 

1 จ้างทำสมุดประจำตัว
ปฐมวัย 

24,508.35 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูนิเวอร์แซล กราฟฟิค 
แอนด์ เทรดดิ้ง  ราคาที่เสนอ 
24,230.00 บาท 

หจก.ยูนิเวอร์แซล กราฟฟิค 
แอนด์ เทรดดิ้ง  ราคาที่เสนอ 
24,230.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที่ 2 /2565 
ลว. 12 พ.ค. 65 

2 เคร่ืองนอนอนุบาลเพิ่มเติม     24,230.00  เฉพาะเจาะจง ร้านนากรุ๊ป 

ราคาที่เสนอ 24,230.00 บาท 

ร้านนากรุ๊ป 

ราคาที่เสนอ 24,230.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที่ 3 /2565 
ลว. 25 พ.ค. 65 

3 นมถุงเดือนมิถุนายน   214,376.40  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์าคา
ที่เสนอ 214,376.40 บาท 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์าคา
ที่เสนอ 214,376.40 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที่ 26.1/2565 
ลว.31พ.ค.. 65 

 
 
 

แบบ สขร.1 



 

            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
ท่ี                                           วันท่ี   30  มิถุนายน  2565 
เรื่อง   รายงนผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สงิหเสนี ) 
 

        ตามที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่องกำหนดให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับผลการพจิารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานเป็นรายเดอืนทุกๆ เดือน นั้น 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) ได้สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 7 รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเวบไซต์  โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
                     (  นางสาวประภัสสร  นรวรรณ) 

                                                              ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2565 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่/วันท่ี 
สัญญา/ข้อตกลง 

1 พานดอกไม้ไหว้ครู 5 ช้ัน 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสกลุทิพย์  
 วิศิษฐ์โสภณ  
ราคาที่เสนอ  
2,000.00  บาท 

นางสกลุทิพย์ วิศิษฐ์
โสภณ  ราคาที่เสนอ  
2,000.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 4 /2565 
ลว. 6  มิ.ย. 65 

2 วัสดุเครื่อใช้อนุบาล+ป.1 51,851.13 เฉพาะเจาะจง บริษัทสหพัฒนพบิูลย์
จำกัด(มหาชน)  
ราคาที่เสนอ  
51,851.13 บาท 

บริษัทสหพัฒนพบิูลย์
จำกัด(มหาชน)  
ราคาที่เสนอ  
51,851.13 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 28 /2565 
ลว. 8  มิ.ย. 65 

3 วัสดุเครื่อใช้อนุบาล+ป.1     49,389.00  
 

เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 
49,389.00 บาท 

ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 
49,389.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 29 /2565 
ลว. 10  มิ.ย. 65 

4 วัสดุสุนทรภู ่ 11,838.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ 
11,838.00 บาท 

ร้านศรีสอาด 
ราคาที่เสนอ  
11,838 .00 บาท 
 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 30 /2565 
ลว. 17  มิ.ย. 65 

แบบ สขร.1 



ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่/วันท่ี 
สัญญา/ข้อตกลง 

5 ป้ายไวนิล ขนาด 250*410 ซม. 2,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรณภัทร   
ใจแก้ว  ราคาที่เสนอ  
2,050.00  บาท 

นางสาวพรณภัทร   
ใจแก้ว  ราคาที่เสนอ  
2,050.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 5 /2565 
ลว. 20 มิ.ย. 65 

6 น้ำยาทำความสะอาด 
 

    27,000.00  
 

เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสินเคมีภัณฑ์ 
ราคาที่เสนอ  
27,000.00 บาท 

ร้านแสงสินเคมีภัณฑ์ 
ราคาที่เสนอ  
27,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 31 /2565 
ลว. 23 มิ.ย. 65 

7 หมึก+ไข     45,582.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทออฟฟิคแคร์
คอร์ปอเรช่ันจำกัด 
ราคาที่เสนอ  
45,582.00 บาท 

บริษัทออฟฟิคแคร์
คอร์ปอเรช่ันจำกัด 
ราคาที่เสนอ  
45,582.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขที่ 32 /2565 
ลว. 24 มิ.ย. 65 

 
 
 



 

            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
ท่ี                                           วันท่ี   29  กรกฎาคม  2565 
เรื่อง   รายงนผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สงิหเสนี ) 
 

        ตามที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่องกำหนดให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับผลการพจิารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานเป็นรายเดอืนทุกๆ เดือน นั้น 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สงิหเสนี ) ได้สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน  4  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดัง
แนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเวบไซต์  โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
                     (  นางสาวประภัสสร  นรวรรณ) 

                                                              ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่/วันท่ี 
สัญญา/ข้อตกลง 

1 หนังสือเรียนหอ้งเรียน MEP    363,555.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปลน
ปริทัศน์ จำกัด 
ราคาที่เสนอ  
363,555.75  บาท 

บริษัท แปลน
ปริทัศน์ จำกัด 
ราคาที่เสนอ  
363,555.75  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที่ 34 /2565 
ลว. 18 ก.ค. 65 

2 ป้ายไวนิล ขนาด 250*410 ซม. 2,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรณภัทร   
ใจแก้ว  ราคาที่เสนอ  

2,050.00  บาท 

นางสาวพรณภัทร   
ใจแก้ว  ราคาที่เสนอ  

2,050.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที่ 6 /2565 
ลว. 19 ก.ค. 65 

3 วัสดุวันภาษาไทย 11,401.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทศคอร์ปอร์
เรขั่น จำกัดราคาที่
เสนอ  
11,401.00  บาท 

บริษัท วินเทศคอร์ปอร์
เรขั่น จำกัดราคาที่
เสนอ  
11,401.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที่ 35 /2565 
ลว. 18 ก.ค. 
65 

แบบ สขร.1 



 

            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
ท่ี                                           วันท่ี   31  สิงหาคม  2565 
เรื่อง   รายงนผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สงิหเสนี ) 
 

        ตามที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่องกำหนดให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับผลการพจิารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานเป็นรายเดอืนทุกๆ เดือน นั้น 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) ได้สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน สงิหาคม 2565 จำนวน 6  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเวบไซต์  โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 
และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
                     (  นางสาวประภัสสร  นรวรรณ) 

                                                              ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน  สิงหาคม  2565 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่/วันท่ี 
สัญญา/ข้อตกลง 

1 จ้างเหมาบริการยานพาหนะพา
นักเรียนไปทัศนศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2565 

271,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจำกัด 
ออมทรัพย์ แทรเวล 
2020 ราคาที่เสนอ 
271,900.00 บาท 

ห้างหุ่นส่วนจำกัด 
ออมทรัพย์ แทรเวล 
2020 ราคาที่เสนอ 
271,900.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที ่68/2565 
ลว. 2 ส.ค. 65 

2 วัสดุพฒันาผู้เรียน       4,345.00  เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ลาดพร้าว 
ราคาที่เสนอ       
4,345.00  บาท 

ศึกษาภัณฑ์ลาดพร้าว 
ราคาที่เสนอ       
4,345.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที ่37/2565 
ลว. 4 ส.ค. 65 

3 หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์       6,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีได จำกัด
ราคาที่เสนอ       
6,800.00  บาท 

บริษัท ธีได จำกัด
ราคาที่เสนอ       
6,800.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที ่37.12565 
ลว. 4 ส.ค. 65 

4 บัญชีเวลาเรียน         540.00  เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์
ลาดพร้าว ราคาที่
เสนอ 540.00 บาท 

ศึกษาภัณฑ์
ลาดพร้าว ราคาที่
เสนอ 540.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที ่38/2565 
ลว. 4 ส.ค. 65 

5 วัสดุวันแม่       2,155.00  เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์
ลาดพร้าว ราคาที่
เสนอ 2,155.00 บาท 

ศึกษาภัณฑ์
ลาดพร้าว ราคาที่
เสนอ 2,155.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที ่39/2565 
ลว. 4 ส.ค. 65 

แบบ สขร.1 



ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่/วันท่ี 
สัญญา/ข้อตกลง 

6 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 56,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไว
เดอร์ จำกัด  ราคาที่
เสนอ 56,710.00 บาท 

บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไว
เดอร์ จำกัด  ราคาที่
เสนอ 56,710.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซ้ือจัดจา้ง 

เลขที ่42/2565 
ลว.24 ส.ค. 65 



 


