
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (งบปี 2565) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
แบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุด

คำศัพท์ 
777 777 เฉพาะเจาะจง นางราตรี  พิทยาพิบูล 777 

นางราตรี  พิทยาพิบูล 
777 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 1/2565 
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 

2. 

จ้างเหมาทำปา้ยการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์และป้าย
ห้องเรียนออนไลน์ 

1,656 1,656 เฉพาะเจาะจง จางวางอิงค์เจ็ท 1,656 
จางวางอิงค์เจ็ท 

1,656 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 2/2565 
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 

3. 
จ้างเหมาทำสติกเกอร์ฟิว
เจอร์บอร์ covid model 

180 180 เฉพาะเจาะจง จางวางอิงค์เจ็ท 180 
จางวางอิงค์เจ็ท 

180 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 3/2565 
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (งบปี 2565) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
แบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
เช่าพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูป

พร้อมโดเมน .ac.th 
ระยะเวลา 2 ป ี

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส จำกัด 

(สำนักงานใหญ่) 
6,000 

บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส จำกัด 
(สำนักงานใหญ่) 

6,000 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 4/2565 
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

2. 
จ้างเหมาทำปา้ยไวนิลวัน

พ่อแห่งชาต ิ
1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง จางวางอิงค์เจ็ท 1,200 

จางวางอิงค์เจ็ท 
1,200 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 5/2565 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (งบปี 2565) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
แบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
ขอเช่าใช้บริการสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต 
7,490 7,490 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
7,490 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จำกัด (มหาชน) 

7,490 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 9/2565 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (งบปี 2565) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
แบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมาทำปา้ยไวนิลรับ

สมัครนักเรียน ขนาด 
1.5x4.0 เมตร 

720 720 เฉพาะเจาะจง จางวางอิงค์เจ็ท 6,000 
จางวางอิงค์เจ็ท 

720 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 6/2565 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 

2. 

เหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องเรียน อาคารเรียน 
หลังใช้เป็นโรงพยาบาล

สนาม 

60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง บุญชนัง 60,000 
นายฉลอง บุญชนัง 

60,000 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 7/2565 
ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (งบปี 2565) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
แบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมาเข้าเล่ม

แผนปฏิบัติราชการปีงบ 
2565 

660 660 เฉพาะเจาะจง นางราตรี  พิทยาพิบูล 660 
นางราตรี  พิทยาพิบูล 

660 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 8/2565 

ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ ์2565 

2. 

เหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องเรียน อาคารเรียน 
หลังใช้เป็นโรงพยาบาล

สนาม 

28,420 28,420 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง บุญชนัง 28,420 
นายฉลอง บุญชนัง 

28,420 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 10/2565 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ ์2565 

3. 
ขอเช่าใช้บริการสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต 
7,490 7,490 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จำกัด (มหาชน) 

7,490 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
7,490 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 11/2565 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ ์2565 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (งบปี 2565) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
แบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ประกอบการเรียนบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

1,039 1,039 เฉพาะเจาะจง พลอยการพิมพ ์ 1,039 
พลอยการพิมพ ์

1,039 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 12/2565 
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 

2. 
จ้างเหมาทำปา้ยไวนิล

ปัจฉิมนิเทศ 
900 900 เฉพาะเจาะจง จางวางอิงค์เจ็ท 900 

จางวางอิงค์เจ็ท 
900 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 13/2565 
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 

3. 
จ้างเหมาทำอาหาร

กลางวันและเครื่องดื่มวัน
ปัจฉิมนิเทศ 

3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพงศ์ นพสาย 3,400 
นายฐิติพงศ์ นพสาย 

3,400 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 14/2565 
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 

4. 

จ้างเหมาทำปา้ยไวนิล
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน

ชุมชนรัชดาภิเษก 
มิตรภาพที่ 115 จ. น่าน 

240 240 เฉพาะเจาะจง จางวางอิงค์เจ็ท 240 
จางวางอิงค์เจ็ท 

240 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 15/2565 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 

5. 
จ้างเหมารถรับจ้างไม่

ประจำทาง 
16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นายขจรศักดิ ์ ถาวร 16,000 

นายขจรศักดิ ์ ถาวร 
16,000 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 16/2565 
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 

6. 
จ้างเหมารถรับจ้างไม่

ประจำทาง 
16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย โชคธนพัฒนาสกุล 16,000 

นายสมชาย โชคธนพัฒนาสกุล
16,000 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 17/2565 
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 

7. 
จ้างเหมารถรับจ้างไม่

ประจำทาง 
16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม แก่นพรหมมา 16,000 

นายเฉลิม แก่นพรหมมา 
16,000 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 18/2565 
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 

 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 (งบปี 2565) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
แบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
ขอเช่าใช้บริการสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต 
7,490 7,490 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จำกัด (มหาชน) 

7,490 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
7,490 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 19/2565 
ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 (งบปี 2565) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
แบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมาทำปา้ยไวนิลประชุม

ผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565 
900 900 เฉพาะเจาะจง จางวางอิงค์เจ็ท 900 

จางวางอิงค์เจ็ท 
900 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 20/2565 
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

2. 
จ้างเหมาทำอาหารว่างและ

เครื่องดื่มวันประชุมผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่ 1/2565 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจรี  เฉลิมพงษ ์ 4,000 
นางสาวนุชจรี  เฉลิมพงษ ์

4,000 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 21/2565 
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

3. จ้างเหมาก่อสร้างศาลาพักคอย 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง บุญชนัง 50,000 
นายฉลอง บุญชนัง 

50,000 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 22/2565 
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

4. 

จ้างเหมาทำปา้ยไววันพระราช
สมภพนิลมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชิน ี

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง จางวางอิงค์เจ็ท 1,200 
จางวางอิงค์เจ็ท 

1,200 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 23/2565 
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 

5. 
จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุุด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
309 309 เฉพาะเจาะจง นางราตรี  พิทยาพิบูล 309 

นางราตรี  พิทยาพิบูล 
309 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 24/2565 
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 (งบปี 2565) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยแบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมาปรับปรุงโรง

อาหาร 
50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง บุญชนัง 50,000 

นายฉลอง บุญชนัง 
50,000 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 25/2565 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

2. 
จ้างเหมาทำปา้ยไวนิลวัน

ไหว้คร ู
900 900 เฉพาะเจาะจง จางวางอิงค์เจ็ท 900 

จางวางอิงค์เจ็ท 
900 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 26/2565 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 

3. 
จ้างเหมาทำอาหาร

กลางวันและเครื่องดื่มวัน
ปัจฉิมนิเทศ 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจรี  เฉลิมพงษ ์ 4,000 
นางสาวนุชจรี  เฉลิมพงษ ์

4,000 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 27/2565 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 

4. 
จ้างเหมารถบัสเพื่อนำ

นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ไป
ทัศนศึกษา 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปิ้ล อนุพาด 

จันทบุร ี
16,000 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปิ้ล 
อนุพาด จันทบุร ี

16,000 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 28/2565 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 

5. 
จ้างเหมารถบัสเพื่อนำ

นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ไป
ทัศนศึกษา 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  กลอ่มกลาง 16,000 
นายชวลิต  กลอ่มกลาง 

16,000 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 29/2565 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 

6. 
จ้างเหมารถบัสเพื่อนำ

นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ไป
ทัศนศึกษา 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นายสวย สินโยธา 16,000 
นายสวย สินโยธา 

16,000 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 30/2565 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 

7. 
จ้างเหมารถบัสเพื่อนำ

นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ไป
ทัศนศึกษา 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนพุาด 

จันทบุร ี
16,000 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนพุาด จันทบุร ี
16,000 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 31/2565 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 



แบบ สขร. 1 

8. 
จ้างเหมารถบัสเพื่อนำ

นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ไป
ทัศนศึกษา 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวมินทร์วดี  โชติสุวัสดิ ์ 16,000 
นางสาวมินทร์วดี  โชติสุวัสดิ ์

16,000 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 32/2565 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 

9. 
จ้างเหมารถบัสเพื่อนำ
นักเรียนชั้นปฐมวัย ไป

ทัศนศึกษา 
12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  กลอ่มกลาง 12,000 

นายชวลิต  กลอ่มกลาง 
12,000 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 33/2565 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 

10. 
จ้างเหมารถบัสเพื่อนำ

นักเรียนชั้นปฐมวัยไปทัศน
ศึกษา 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลลิตทัวร์  จำกัด 12,000 
บริษัท ชลลิตทัวร์  จำกัด 

12,000 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 34/2565 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 

11. 
จ้างเหมาทำปา้ยไวนิล

ทัศนศึกษาชั้นประถมวยั 
280 280 เฉพาะเจาะจง จางวางอิงค์เจ็ท 280 

จางวางอิงค์เจ็ท 
280 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 35/2565 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 

12. 

จ้างเหมาทำอาหารว่างใน
กิจกรรมการอบรม

นักเรียนแกนนำโรงเรียน
คุณธรรม 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจรี  เฉลิมพงษ ์ 3,000 
นางสาวนุชจรี  เฉลิมพงษ ์

3,000 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 36/2565 
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 

13. 
จ้างเหมารถบัสเพื่อนำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  กลอ่มกลาง 15,000 
นายชวลิต  กลอ่มกลาง 

15,000 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 37/2565 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 

14. 
จ้างเหมารถบัสเพื่อนำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลลิตทัวร์  จำกัด 30,000 
บริษัท ชลลิตทัวร์  จำกัด 

30,000 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 38/2565 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 

15. 
จ้างเหมารถไม่ประจำทาง
พานักเรียนไปสวนสนาม 

ณ โรงเรียนคลองคต 
1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์  วะนากลาง 1,700 

นายสมบูรณ์  วะนากลาง 
1,700 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 39/2565 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 

16. 
จ้างเหมาปรับปรุงโรง

อาหาร 
21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง บุญชนัง 21,000 

นายฉลอง บุญชนัง 
21,000 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 40/2565 
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 (งบปี 2565) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยแบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
 

จ้างเหมาเช่าเต้นท์งาน
กีฬาสี "ปั้นหมอ้เกมส์ 65" 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นางสุดา  บุญลาภสถาพร 6,000 
นางสุดา  บุญลาภสถาพร 

6,000 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 41/2565 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

2. 
จ้างเหมาเครื่องเสียงงาน
กีฬาสี "ปั้นหมอ้เกมส์ 65" 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา  ธรรมบุญ 4,000 
นายสัญญา  ธรรมบุญ 

4,000 
อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 
รายงานขอจา้ง ที่ 42/2565 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

3. 
จ้างเหมาเข้าเล่มหลักสูตร

สถานศึกษา 
860 860 เฉพาะเจาะจง นางราตรี  พิทยาพิบูล 860 

นางราตรี  พิทยาพิบูล 
860 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 43/2565 
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 

4. 
จ้างเหมาทำปา้ยไวนิลวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  

ร.10 และวันแม่แห่งชาต ิ
2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง จางวางอิงค์เจ็ท 2,100 

จางวางอิงค์เจ็ท 
2,100 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 44/2565 
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 

5. 
จ้างเหมาทำปา้ยไวนิลวัน

อาเซียน 
900 900 เฉพาะเจาะจง จางวางอิงค์เจ็ท 900 

จางวางอิงค์เจ็ท 
900 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 45/2565 
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 (งบปี 2565) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยแบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
 

จ้างเหมาปรับปรุงห้อง
ประกอบอาหาร โรง

อาหาร 
30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นางสุดา  บุญลาภสถาพร 30,000 

นายฉลอง บุญชนัง 
30,000 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 46/2565 
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 

2. 
จ้างเหมาเช่าชุดประจำ

อาเซียน 
1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา  ธรรมบุญ 1,900 

นางสาวสุทิศา  ยินดีทรัพย ์
1,900 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 47/2565 
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

3. 
จ้างเหมาทำปา้ยไวนิลวัน

วิทยาศาสตร์ 
1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นางราตรี  พิทยาพิบูล 1,200 

จางวางอิงค์เจ็ท 
1,200 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 48/2565 
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

 

 

 


