
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (งบปี 2562) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 30 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. 
จ้ำงถ่ำยเอกสำรข้อสอบ

PISA 
1,235.00 1,235.00 เฉพำะเจำะจง 

นำงสำวกันทิมำ ศรีคง
รักษ์ 

1,235.00 นำงสำวกันทิมำ ศรีคงรักษ์ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 3/2562 

ลงวันที่ 12  พฤศจกิำยน 2561 

2. 
จ้ำงรถโดยสำรประจ ำทำง
พำนักเรียนแข่งขันกีฬำ 

1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยพรหมเทพ ยอดกุล 1,800.00 นำยพรหมเทพ ยอดกุล 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำบงำนขอจำ้ง 4/2562 

ลงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 

3. 
จ้ำงรถโดยสำรประจ ำทำง
พำนักเรียนแข่งขันกีฬำ 

2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยพรหมเทพ ยอดกุล 2,400.00 นำยพรหมเทพ ยอดกุล 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 5/2562  

ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2561 

4. 
จ้ำงท ำอำหำรกลำงวันให้
นักเรียนในกำรแข่งขัน

กีฬำ 

5,100.00 
(ขอเบิก 5,000) 

5,100.00 
(ขอเบิก 5,000) 

เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรนันท์ มนูสุข 
5,100.00 

(ขอเบิก 5,000) 
นำงสำวจิรนันท์ มนูสุข 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 6/2562  
ลงวันที่ 19  พฤศจกิำยน 2561 

5. 
จ้ำงท ำอำหำรกลำงวันให้
นักเรียนในกำรแข่งขัน

กีฬำ 

5,610.00 
(ขอเบิก 5,500) 

5,610.00 
(ขอเบิก 5,500) 

เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรนันท์ มนูสุข 
5,610.00 

(ขอเบิก 5,500) 
นำงสำวจิรนันท์ มนูสุข 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 16/2562  
ลงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 

6. 
จ้ำงท ำอำหำรกลำงวันให้
นักเรียนในกำรแข่งขัน

กีฬำ 

5,610.00 
(ขอเบิก 5,500) 

5,610.00 
(ขอเบิก 5,500) 

เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรนันท์ มนูสุข 
5,610.00 

(ขอเบิก 5,500) 
นำงสำวจิรนันท์ มนูสุข 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 17/2562  
ลงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 

 

 

 

 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (งบปี 2562) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 31 เดือน  ธันวาคม พ.ศ.2561 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. จ้ำงเข้ำเล่มสันกำว 350.00 350.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระพล โพธิ์ทองมำ 350.00 นำยธีระพล โพธิ์ทองมำ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำงงำนขอจ้ำง ที่ 7/2562  
ลงวันที่ 3  ธันวำคม 2561 

2. จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 390.00 390.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรีนดีไซน์1 390.00 ร้ำนกรีนดีไซน์1 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 8/2562  
ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2561 

3. 
จ้ำงรถโดยสำรประจ ำทำง
พำนักเรียนแข่งขันกีฬำ 

18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง 
นำยพรหมเทพ ยอดกุล 
นำยอ ำพันธ ์มงคลแท้ 

18,000.00 
นำยพรหมเทพ ยอดกุล 
นำยอ ำพันธ ์มงคลแท้ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 9/2562  
ลงวันที่ 3 ธันวำคม  2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (งบปี 2562) 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
วันที่ 31 เดือน  มกราคม พ.ศ.2562 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. 
จ้ำงเย็บเล่มเอกสำร

แผนกำรปฏบิัติงำน 3 ปี 
280.00 280.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์ 280.00 ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 12/2562  
ลงวันที่ 7 มกรำคม 2562 

2. จ้ำงถ่ำยเอกสำร 2,037.00 2,037.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์ 2,037.00 ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนกำรจ้ำง ที่ 13/2562 
ลงวันที่ 7 มกรำคม  2562 

3. 
จ้ำงถ่ำยเอกสำร

แบบทดสอบPre-o-net 
3,096.00 3,096.00 เฉพำะเจำะจง 

นำงสำวกันทิมำ ศรีคง
รักษ์ 

3,096.00 นำงสำวกันทิมำ ศรีคงรักษ์ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนกำรจ้ำง ที่ 14/2562 
ลงวันที่ 7 มกรำคม  2562 

4. จ้ำงถ่ำยเอกสำร 3,209.00 3,209.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์ 3,209.00 ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนกำรจ้ำง ที่ 15/2562 
ลงวันที่ 21  มกรำคม 2562 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (งบปี 2562) 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. 
จ้ำงเหมำรถโดยสำรประจ ำ
ทำงพำนักเรียน ป.6 ไป
สอบ  

1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยมนต์ชัย เหวำ่แวว่ 1,500.00 นำยมนต์ชัย เหวำ่แวว่ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 18/2562 
ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์  2562 

2. 
จ้ำงเหมำรถโดยสำรประจ ำ
ทำงพำนักเรียน ม.3 ไป
สอบ 

3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูนำดล ภูเดช 3,000.00 นำยภูนำดล ภูเดช 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 19/2562 
ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์  2562 

3. 
จ้ำงเหมำรถโดยสำรประจ ำ
ทำงพำนักเรียน เขำ้ค่ำย 

3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูนำดล ภูเดช 3,000.00 นำยภูนำดล ภูเดช 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 20/2562 
ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์  2562 

4. 
จ้ำงท ำป้ำย 

ตำรำงคุณธรรม อัตลักษณ ์
6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยโชคชัย เจตน์มงคล 6,000.00 นำยโชคชัย เจตน์มงคล 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 21/2562 
ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ ์ 2562 

 

 

 

 

 

 

  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (งบปี 2562) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 29 เดือน  มีนาคม พ.ศ.2562 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. 
จ้ำงท ำป้ำย 
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 

600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง 
นำงสำวอำภัสรำ นพ

สำย 
600.00 นำงสำวอำภัสรำ นพสำย 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 23/2562  
ลงวันที่ 21 มีนำคม 2562 

2. 
จ้ำงท ำอำหำรกลำงวันให้
นักเรียนในวันปัจฉิม 

3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงละมร นนทรัตน์ 3,000.00 นำงละมร นนทรัตน์ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 24/2562  
ลงวันที่ 21 มีนำคม 2562 

3. 
จ้ำงเข้ำเล่มโครงงำน
โรงเรียนคุณธรรม 

2,570.00 2,570.00 เฉพำะเจำะจง 
นำงสำวกันทิมำ ศรีคง

รักษ์ 
2,570.00 นำงสำวกันทิมำ ศรีคงรักษ์ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 26/2562  
ลงวันที่ 25 มีนำคม 2562 

 

  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (งบปี 2562) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 31 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2562 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1 
จ้ำงเหมำท ำอำหำรว่ำงใน

กำรประชุมผู้ปกครอง 
3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง 

นำงสำวแพรวไพริน 
สุภำ 

3,000.00 นำงสำวแพรวไพริน สุภำ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 27/2562  

ลงวันที่ 30  พฤษภำคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (งบปี 2562) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 28 เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2562 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. 
จ้ำงท ำป้ำย 
ไวนิลพิธีไหว้คร ู

1,440.00 1,440.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำสอยดำวปริ้นติ้ง 1,440.00 ร้ำสอยดำวปริ้นติ้ง 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 28/2562  
ลงวันที่ 10 มิถุนำยน 2562 

2. 
จ้ำงท ำไวนิลกีฬำสี  
ปั้นหม้อเกมส ์

1,180.00 1,180.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรีนดีไซน์1 1,180.00 ร้ำนกรีนดีไซน์1 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 29/2562  
ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2562 

3. จ้ำงเหมำเช่ำเต๊นท์ 4,000.000 4,000.000 เฉพำะเจำะจง 
นำงสำวสุดำ บุญลำภ

สถำพร 
4,000.000 นำงสำวสุดำ บุญลำภสถำพร 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 30/2562  
ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2562 

4. จ้ำงท ำไวนิล 1,720.00 1,720.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรีนดีไซน์1 1,720.00 ร้ำนกรีนดีไซน์1 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 31/2562  
ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2562 

 

 

 

 

 

 

  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (งบปี 2562) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 31 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2562 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. 
จ้ำงเข้ำเล่มยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

1,005.00 1,005.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์ 1,005.00 ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 32/2562  
ลงวันที่ 2 กรกฎำคม 2562 

2. 
จ้ำงเข้ำเล่มหลักสูตร
ปฐมวัย 

160.00 160.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์ 160.00 ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 33/2562  
ลงวันที่ 2 กรกฎำคม 2562 

3. 
จ้ำงเข้ำเล่มงำนประกัน
คุณภำพภำยใน 

280.00 280.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์ 280.00 ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 34/2562 
ลงวันที่ 2 กรกฎำคม 2562 

4. 
จ้ำงถ่ำยเอกสำร
แบบทดสอบ 
กำรอ่ำน-เขียน 

1,148.00 1,148.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์ 1,148.00 ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 35/2562 
ลงวันที่ 2 กรกฎำคม 2562 

5. 
จ้ำงเปลี่ยนตลับหมึกเครื่อง
ปริ้นเตอร์  

640.00 640.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน Advice 640.00 เจ้ำของร้ำน Advice 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 36/2562 
ลงวันที่ 2 กรกฎำคม 2562 

6. 
จ้ำงถ่ำยเอกสำรกำรเยี่ยม
บ้ำนนักเรียน 

824.00 824.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสอยดำวปริ้นติ้ง 824.00 ร้ำนสอยดำวปริ้นติ้ง 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 37/2562 
ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2562 

 

 
 

 

 

  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (งบปี 2562) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 30 เดือน  สิงหาคม พ.ศ.2562 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. 
จ้ำงเหมำรถโดยสำรประจ ำ
ทำงพำนักเรียนไปแข่งขัน
ฟุตบอล 

4,400.00 4,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูนำดล ภูเดช 4,400.00 นำยภูนำดล ภูเดช 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 38/2562  
ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2562 

2. 
จ้ำงเหมำรถโดยสำรประจ ำ
ทำงพำนักเรียนไปแข่งขัน
ฟุตบอล 

4,400.00 4,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูนำดล ภูเดช 4,400.00 นำยภูนำดล ภูเดช 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 39/2562  
ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2562 

3. 

จ้ำงท ำอำหำรวำ่งในกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย 

2,800.00 2,800.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรนันท์ มนูสุข 2,800.00 นำงสำวจิรนันท์ มนูสุข 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 40/2562  
ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2562 

4. 
จ้ำงท ำอำหำรวำ่งในกำร 
ไปทัศนศึกษำของนักเรียน 
ระดับชั้นปฐมวัย 

7,560.00 7,560.00 เฉพำะเจำะจง นำงละมร นนทรัตน์ 7,560.00 นำงละมร นนทรัตน์ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 41/2562  
ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2562 

5. 
จ้ำงเหมำท ำอำหำร
กลำงวันในกำรไปทัศน
ศึกษำ 

5,040.00 5,040.00 เฉพำะเจำะจง นำงละมร นนทรัตน์ 5,040.00 นำงละมร นนทรัตน์ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 42/2562  
ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2562 

6. 
จ้ำงเหมำบริกำรรถ
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 
ไปทัศนศึกษำ 

4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยถนอม กล่อมกลำง 4,500.00 นำยถนอม กล่อมกลำง 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 43/2562  
ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2562 

 
 



แบบ สขร.1 

  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (งบปี 2562) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 30 เดือน  กันยายน พ.ศ.2562 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. 

จ้ำงท ำอำหำรกลำงวัน 
และอำหำรวำ่งในกำรน ำ
นักเรียนไปแข่งขันทักษะ
ทำงวิชำกำร 

7,600.00 7,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงละมร นนทรัตน์ 7,600.00 นำงละมร นนทรัตน์ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 45/2562  
ลงวันที่ 16 กันยำยน 2562 

2. จ้ำงถ่ำยเอกสำร 2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเปเปอร์ปริ้น 2,400.00 ร้ำนเปเปอร์ปริ้น 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 46/2562  
ลงวันที่ 17 กันยำยน 2562 

3. จ้ำงเข้ำเล่ม 1,540.00 1,540.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเปเปอร์ปริ้น 1,540.00 ร้ำนเปเปอร์ปริ้น 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 47/2562  
ลงวันที่ 17 กันยำยน 2562 

4. 
จ้ำงท ำอำหำรกลำงวัน 
ในกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์ 

5,450.00 5,450.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมุทิตำ มนูสขุ 5,450.00 นำงสำวมุทิตำ มนูสขุ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 48/2562  
ลงวันที่ 20 กันยำยน 2562 

5. 
จ้ำงท ำอำหำรกลำงวัน 
ในกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์ 

5,450.00 5,450.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมุทิตำ มนูสขุ 5,450.00 นำงสำวมุทิตำ มนูสขุ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 49/2562  
ลงวันที่ 20 กันยำยน 2562 

6. 
จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเย็บ
เล่ม 

1,789.00 1,789.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์ 1,789.00 ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 50/2562  
ลงวันที่ 17 กันยำยน 2562 

7. 
จ้ำงรถบัสปรับอำกำศเพื่อ
น ำนักเรียนไปทัศนศึกษำ 

20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยด ำรงค์ แสงอรุณ 20,000.00 นำยด ำรงค์ แสงอรุณ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 51/2562  
ลงวันที่ 26 กันยำยน 2562 

8. 
จ้ำงท ำอำหำรกลำงวัน 
ให้นักเรียนที่ไปทัศนศึกษำ 

11,750.00 11,750.00 เฉพำะเจำะจง 
นำงสำวศิริลักษณ์ ศิริ

บรรจง 
11,750.00 นำงสำวศิริลักษณ์ ศิริบรรจง 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 52/2562  
ลงวันที่ 26 กันยำยน 2562 

9. 
จ้ำงท ำอำหำรวำ่ง 
ให้นักเรียนที่ไปทัศนศึกษำ 

11,750.00 11,750.00 เฉพำะเจำะจง 
นำงสำวศิริลักษณ์ ศิริ

บรรจง 
11,750.00 นำงสำวศิริลักษณ์ ศิริบรรจง 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 53/2562  
ลงวันที่ 26 กันยำยน 2562 

10. จ้ำงถ่ำยเอกสำรข้อสอบ 8,262.00 8,262.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสอยดำวปริ้นติ้งค์ 8,262.00 ร้ำนสอยดำวปริ้นติ้งค์ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 56/2562  
ลงวันที่ 25 กันยำยน 2562 



แบบ สขร.1 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

11. จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 840.00 840.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรีนดีไซน์1 840.00 ร้ำนกรีนดีไซน์1 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 57/2562  
ลงวันที่ 25 กันยำยน 2562 

12. 
จ้ำงท ำป้ำยไวนิล  
“ปั้นหม้อสัมพันธ์” 

1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรีนดีไซน์1 1,500.00 ร้ำนกรีนดีไซน์1 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 58/2562  
ลงวันที่ 25 กันยำยน 2562 

 
  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (งบปี 2562) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 31 เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2562 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. 
จ้ำงรถบัสปรับอำกำศเพื่อ
น ำนักเรียนไปทัศนศึกษำ 

28,000.00 28,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงเพ็ญศรี กล่อมกลำง 28,000.00 นำงเพ็ญศรี กล่อมกลำง 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 54/2562 

ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2562 

2. 
จ้ำงรถบัสปรับอำกำศเพื่อ
น ำนักเรียนไปทัศนศึกษำ 

34,000.00 34,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงเพ็ญศรี กล่อมกลำง 34,000.00 นำงเพ็ญศรี กล่อมกลำง 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 55/2562 

ลงวันที่ 3 ตุลำคม 2562 

3. 
จ้ำงเหมำท ำอำหำรเช้ำและ

อำหำรว่ำงให ้
นักเรียน ไปทัศนศึกษำ 

10,740.00 10,740.00 เฉพำะเจำะจง นำงละมร นนทรัตน์ 10,740.00 นำงละมร นนทรัตน์ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 59/2562 

ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2562 

4. 
จ้ำงเหมำท ำอำหำรเช้ำและ

อำหำรว่ำงให ้
นักเรียน ไปทัศนศึกษำ 

8,080.00 8,080.00 เฉพำะเจำะจง นำงละมร นนทรัตน์ 8,080.00 นำงละมร นนทรัตน์ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 60/2562 

ลงวันที่ 3 ตุลำคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 29 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. 
จ้ำงถ่ำยเอกสำรประชุม

ผู้ปกครอง 
686.70 686.70 เฉพำะเจำะจง หัวกลมดีไซน์ 686.70 หัวกลมดีไซน์ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 2/2563 
ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562 

2. 
จ้ำงท ำอำหำรวำ่งและ

เครื่องดื่มประชุม
ผู้ปกครอง 

3,200.00 3,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรนันท์ มนูสุข 3,200.00 นำงสำวจิรนันท์ มนูสุข 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 3/2563  

ลงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 

3. 
จ้ำงป้ำยสติก๊เกอร ์
รีดฟิวเจอร์บอร์ด  

800.00 800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรีนดีไซน์ 800.00 ร้ำนกรีนดีไซน์ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงงำนขอจ้ำง ที ่5/2563 

ลงวันที่ 26  พฤศจกิำยน 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 31 เดือน  ธันวาคม พ.ศ.2562 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. 
จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเขำ้

เล่มแผนปฏิบัติกำร 
747.00 747.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์ 747.00 ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่     7/2563 
ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2562 

2. 
จ้ำงเหมำรถโดยสำรประจ ำ

ทำงพำนักเรียนเข้ำค่ำย
ลูกเสือ 

6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูนำดล ภูเดช 6,000.00 นำยภูนำดล ภูเดช 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำงงำนขอจ้ำงที่  8/2563 

ลงวันที่ 17 ธันวำคม   2562 

3. 
จ้ำงถ่ำยเอกสำร ซึ่งได้รับ
อนุมัติเงินจำกแผนงำน 

งบประมำณ 
1,257.00 1,257.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์ 1,257.00 ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที ่10/2563 
ลงวันที่ 19  ธันวำคม  2562 

4. 

จ้ำงถ่ำยเอกสำร
แบบทดสอบPre-o-net

และข้อสอบ 
กลำงภำค 

12,148.00 12,148.00 เฉพำะเจำะจง 
นำงสำวกฤตชญำ  ทำบุญ

มำ 
12,148.00 นำงสำวกฤตชญำ  ทำบุญมำ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที ่11/2563 
ลงวันที่ 30  ธันวำคม  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 31 เดือน  มกราคม พ.ศ.2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. 
จ้ำงติดต้ังร่ำงม่ำนพร้อม

อุปกรณ์และซักรีดผ้ำม่ำน 
14,800.00 14,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระยุทธ ์ สิทธิรำช 14,800.00 นำยธีระยุทธ ์ สิทธิรำช 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 12/2563 
ลงวันที่ 6  มกรำคม  2563 

 

2. 
จ้ำงท ำอำหำรกลำงวันและ

อำหำรว่ำง ให้นกัเรียน 
(ติว o-net) 

10,240.00 10,240.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรนันท์ มนูสุข 10,240.00 นำงสำวจิรนันท์ มนูสุข 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 13/2563 
ลงวันที่ 24 มกรำคม  2563 

3. 
จ้ำงท ำอำหำรกลำงวันและ

อำหำรว่ำง ให้นกัเรียน 
(สอบ o-net) 

4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรนันท์ มนูสุข 4,500.00 นำงสำวจิรนันท์ มนูสุข 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 14/2563 
ลงวันที่ 31 มกรำคม  2563 

4. 
จ้ำงเหมำรถโดยสำรประจ ำ
ทำงพำนักเรียนชั้น ม.3 ไป

สอบ o-net 
3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงเพ็ญศรี  กล่อมกลำง 3,000.00 นำงเพ็ญศรี  กล่อมกลำง 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 15/2563 
ลงวันที่ 31 มกรำคม  2563 

4. 
จ้ำงเหมำรถโดยสำรประจ ำ
ทำงพำนักเรียนชั้น ป.6 ไป

สอบ o-net 
1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยจกัรินทร์  คุ้มหอม 1,500.00 นำยจกัรินทร์  คุ้มหอม 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 16/2563 
ลงวันที่ 31 มกรำคม  2563 

 

 

 

 

 

 

  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. 
จ้ำงเข้ำเล่มและเย็บเล่ม

หลักสูตรสถำนศึกษำและ
หลักสูตรชั้นปี 

915.00 915.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์ 915.00 ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 17/2563 
ลงวันที่ 4 กุมภำพันธ์  2563 

 

2. 
จ้ำงถ่ำยเอกสำรข้อสอบ

ปลำยภำค 
10,012.00 10,012.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์ 10,012.00 ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 19/2563 
ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ ์ 2563 

 

3. 
จ้ำงท ำป้ำยชื่ออำคำร ปำ้ย

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
โรงเรียน 

34,000.00 34,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธรรศกร  ชั้นศิร ิ 34,000.00 นำยธรรศกร  ชั้นศิริ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 20/2563 
ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ ์ 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 31 เดือน  มีนาคมพ.ศ.2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. 
จัดท ำป้ำยไวนิล “ปั้นหม้อ

สัมพันธ์ ครั้งที่ 3” 
670.00 670.00 เฉพำะเจำะจง นำงสิริรัตน์  งำมเฉลี่ยว 670.00 นำงสิริรัตน์  งำมเฉลี่ยว 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 21/2563 
ลงวันที่ 10 มีนำคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 29 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ 

รำคำที่
เสนอ 

1. 
จ้ำงถ่ำยเอกสำร

แบบฝึกหัดแบบเรียน
ออนไลน์ DLTV 

2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง 
นำงสำวนฤมล หลิวทวีสี

ประกำย 
2,500.00 

นำงสำวนฤมล หลิวทวีสี
ประกำย 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 24/2563 
ลงวันที่ 18 พฤษภำคม  2563 

2. จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 3,160.00 3,160.00 เฉพำะเจำะจง นำยประนต  ทองประเสริฐ 3,160.00 นำยประนต  ทองประเสริฐ 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 25/2563 

ลงวันที่ 19 พฤษภำคม  2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 30 เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ 

รำคำที่
เสนอ 

1. 
จ้ำงท ำป้ำยฟวิเจอร์บอร์ด 

“หนูน้อยนักออม” 
700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง นำงสิริรัตน์  งำมเฉลี่ยว 700.00 นำงสิริรัตน์  งำมเฉลี่ยว 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 26/2563 
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน  2563 

2. 
จ้ำงเหมำท ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ประชุม

ผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัย 
1,070.00 1,070.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรนันท์  มนูสุข 1,070.00 นำงสำวจิรนันท์  มนูสุข 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 27/2563 
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 31 เดือน  กรกฎาคมพ.ศ.2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ 

รำคำที่
เสนอ 

1. 
จ้ำงท ำอำหำรวำ่งและ

เครื่องดื่ม ให้ผู้ปกครองใน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

4,640.00 4,640.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรนันท์  มนูสุข 4,640.00 นำงสำวจิรนันท์  มนูสุข 
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 28/2563 
ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 

2. 
จ้ำงถ่ำยเอกสำรข้อสอบ 
o-net ภำษำอังกฤษ 

480.00 480.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์ 480.00 ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 29/2563 
ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2563 

3. 
จ้ำงถ่ำยเอกสำรอำ่นออก-

เขียนได้ ประจ ำเดือน 
กรกฎำคม 

1,486.00 1,486.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์ 1,486.00 ร้ำนรำกไม้กำรพิมพ ์
อยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่จ้ำง 
รำยงำนขอจำ้ง ที่ 31/2563 
ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 31 เดือน  สิงหาคม พ.ศ.2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซ้ือหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง ผู้เสนอรำคำ 

รำคำที่
เสนอ 

1. 
จัดท ำป้ำยฟิวเจอร์บอร์ด  

Covid-19 
1,270.00 1,270.00 เฉพำะเจำะจง นำงสิริรัตน์  งำมเฉลี่ยว 1,270.00 นำงสิริรัตน์  งำมเฉลี่ยว 

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่จ้ำง 

รำยงำนขอจำ้ง ที่ 32/2563 
ลงวันที่ 10 สิงหำคม 2563 

 

 

 


