
แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ลำดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

- - - - - - - - - 

         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที ่30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ลำดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

- - - - - - - - - 

         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 พัสดุสำนักงาน 
โครงการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

9,265 
 

9,265 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 
9,265 

ร้านสุดถาวร 
9,265 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 1/2565 

ลงวันท่ี 20 ธ.ค. 2564 
2 พัสดุุสำนักงาน 

โครงการพัฒนายกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1,500 

 

1,500 

 

เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 
1,500 

ร้านสุดถาวร 
1,500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 2/2565 

ลงวันท่ี 20 ธ.ค. 2564 

3 พัสดุุสำนักงาน  

โครงการพัฒนายกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1,500 

 

1,500 

 

เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 
1,500 

ร้านสุดถาวร 
1,500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 3/2565 

ลงวันท่ี 20 ธ.ค. 2564 

4 พัสดุสำนักงาน 

โครงการสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

1,000 

 

1,000 

 

เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 
1,000 

ร้านสุดถาวร 
1,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 4/2565 

ลงวันท่ี 20 ธ.ค. 2564 

5 พัสดุสำนักงาน 

โครงการสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

 

500 

 

 

500 

 

 

เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 
500 

ร้านสุดถาวร 
500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 5/2565 

ลงวันท่ี 20 ธ.ค. 2564 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่
จัดซ้ือหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

6 
พัสดุสำนักงาน 

โครงการสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

280 

 

 

280 

 

 

เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวาลย์วัสด ุ
280 

 
 

ร้านชัชวาลย์วัสด ุ
280 

 
 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 6/2565 

ลงวันท่ี 20 ธ.ค. 2564 

7 พัสดุวิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์ ซื้อชุดตรวจโค
วิดและวสัดุทางการ
แพทย ์

162,145 162,145 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลิ์ด 
เซฟตี้ (สำนักงานใหญ่) 

162,145 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลิ์ด 
เซฟตี้ (สำนักงานใหญ่) 

162,145 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 7/2565 

ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 2564 

8 พัสดุก่อสร้าง 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรยีนตามกลุ่มสาระ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

นักเรียนกลุม่สาระการ

เรียนรูสุ้ขศึกษา และพล

ศึกษา 

1,800 1,800 

 

 

เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอ สปอรต์ 

1,800 

 

 

ร้านพีโอ สปอรต์ 

1,800 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ 
ที่ 8/2565 

ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 2564 

9 พัสดุสำนักงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรยีนตามกลุ่มสาระ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

นักเรียนกลุม่สาระการ

เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

4,500 

 

 

 

 

4,500 

 

 

 

 

เฉพาะเจาะจง ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 
4,500 

 
 

ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 
4,500 

 
 
 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ 
ที่ 9/2565 

ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 2564 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 พัสดุสำนักงาน 
โครงการพัฒนายกระดัับ
ผลสัมฤทธ์ฺทางการเรียน 

46,810 46,810 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

46,810 

ร้านสุดถาวร 

46,810 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 10/2565 

ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

2 พัสดุสำนักงาน 

โครงการพัฒนาระบบ

นิเทศภายใน 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

2,000 

 

ร้านสุดถาวร 

2,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 11/2565 

ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

3 พัสดุสำนักงาน 

โครงการโรงเรยีน

คุณธรรม 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

500 

ร้านสุดถาวร 

500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 12/2565 

ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2565 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 พัสดุสำนักงาน 
ค่าวัสดสุำนักงาน 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

10,000 

ร้านเอกชัย 

10,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 13/2565 

ลงวันท่ี 7 ก.พ. 2565 

2 พัสดุโครงการพัฒนา

อุปกรณ์ สื่อ 

โสตทัศนูปกรณ ์

65,000 65,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

65,000 

ร้านเอกชัย 

65,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 14/2565 

ลงวันท่ี 7 ก.พ. 2565 

3 พัสดุสำนักงาน 

โครงการพฒันายกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

24,850 24,850 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

24,850 

ร้านเอกชัย 

24,850 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 15/2565 

ลงวันท่ี 7 ก.พ. 2565 

4 พัสดุคอมพิวเตอร ์

โครงการพัฒนาทักษะ

การใช้ ICT 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

5,000 

ร้านเอกชัย 

5,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 16/2565 

ลงวันท่ี 7 ก.พ. 2565 

5 พัสด ุโครงการพัฒนาทักษะ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21  

ภายใต้มาตรการการ6ป้องกัน

ไวรัสโคโรน่า (COVID-19 

9,525 9,525 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

9,525 

ร้านเอกชัย 

9,525 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 17/2565 

ลงวันท่ี 7 ก.พ. 2565 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

6 พัสดุสำนักงาน 

โครงการวันสำคัญร่วมกัน

สืบสานประเพณ ี

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

2,000 

ร้านเอกชัย 

2,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 18/2565 

ลงวันท่ี 7 ก.พ. 2565 

7 พัสดุการเกษตร 
โครงการแหล่งเรยีนรู้
พัฒนาอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

700 700 เฉพาะเจาะจง นายสุข สมสิน 
700 

นายสุข สมสิน 
700 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 19/2565 

ลงวันท่ี 7 ก.พ. 2565 

8 พัสดุสำนักงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรยีนตามกลุ่มสาระ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

นักเรียนกลุม่สาระการ

เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 
1,500 

ร้านสุดถาวร 
1,500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 20/2565 

ลงวันท่ี 7 ก.พ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 พัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
กิจกรรมบ้าน
วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย 

10,961 10,961 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชััย 
10,961 

ร้านเอกชััย 
10,961 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 21/2565 

ลงวันท่ี 7 มี.ค. 2565 

2 พัสดุสำนักงาน 

โครงการปัจฉมินิเทศ    

ป. 6 และ ม. 3 

750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

750 

ร้านสุดถาวร 

750 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 22/2565 

ลงวันท่ี 10 มี.ค. 2565 

3 พัสดุสำนักงาน 

โครงการพัฒนายกระดับ

ผลสััมฤทธ์ิทางการเรียน 

กิจกรรมสร้างและพัฒนา

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

 

 

10,295 10,295 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

10,295 

ร้านเอกชัย 

10,295 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 23/2565 

ลงวันท่ี 10 มี.ค. 2565 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

4 ครุภณัฑ์ดนตรีและ

นาฏศิลป์ โครงการ

พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน

ตามกลุม่สาระ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

นักเรียนกลุม่สาระการ

เรียนรูศ้ิลปะ 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง ร้านฟอรั่มมิวสิค 

25,000 

ร้านฟอรั่มมิวสิค 

25,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 24/2565 

ลงวันท่ี 10 มี.ค. 2565 

5 พัสดุการศึกษา โครงการ

จัดซื้อหนังสือเรียนและ

แบบฝึกหัด ปีการศึกษา 

2565 

312,947 312,947 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พัทธ์ 

312,947 

ร้านพิมพ์พัทธ์ 

312,947 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 25/2565 

ลงวันท่ี 23 มี.ค. 2565 

6 พัสดุสำนักงาน โครงการ

ยกผลสัมฤทธิ ์

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง 

 

ร้านสุดถาวร 

1,500 

ร้านสุดถาวร 

1,500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 26/2565 

ลงวันท่ี 28 มี.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

- - - - - - - - - 

         

         

         

         

         

         

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2565 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 พัสดุสำนักงาน โครงการ
ยกผลสัมฤทธ์ิ 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยรัฐ การค้า 
2,500 

ร้านไทยรัฐ การค้า 
2,500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 27/2565 

ลงวันท่ี 6 พ.ค. 2565 
2 พัสดุสำนักงาน โครงการ

ยกผลสัมฤทธ์ิ 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

16,000 

ร้านสุดถาวร 

16,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 28/2565 

ลงวันท่ี 9 พ.ค. 2565 
3 พัสดุโครงการพัฒนา

ศักยภาพผูเ้รียนตามกลุ่ม

สาระต่างประเทศ 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

1,500 

ร้านสุดถาวร 

1,500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 29/2565 

ลงวันท่ี 9 พ.ค. 2565 

4 พัสดุกิจกรรมสนับสนุน

การจัดการเรยีนการสอน

ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 

3,000 

ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 

3,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 30/2565 

ลงวันท่ี 25 พ.ค. 2565 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 พัสดุโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนตามกลุ่ม
สาระศิลปะ 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 
5,000 

ร้านสุดถาวร 
5,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 31/2565 

ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2565 
2 โครงการพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการด้าน

งบประมาณ 

5,900 5,900 เฉพาะเจาะจง ซีพียูคอมพิวเตอร ์

5,900 

ซีพียูคอมพิวเตอร ์

5,900 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 32/2565 

ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2565 

3 โครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีน 

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

นักเรียน กิจกรรมจดัเก็บ

ข้อมูล กิจกรรมคัดกรอง

ข้อมูลนักเรยีน 

4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

4,700 

ร้านสุดถาวร 

4,700 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 34/2565 

ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 2565 

4 โครงการหนูน้อยนักออม 1,093 1,093 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

1,093 

ร้านสุดถาวร 

1,093 

อยู่ในวงเงินงบประมาณทีซ่ื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 35/2565 

ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 2565 
5 ค่าเวชภัณฑ ์ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพงษ์เภสัช 

5,000 

ร้านฐิติพงษ์เภสัช 

5,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 36/2565 

ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2565 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

6 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดเชือ้ไวรสั 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพงษ์เภสัช 

10,000 

ร้านฐิติพงษ์เภสัช 

10,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 37/2565 

ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2565 
7 โครงงานคุณธรรม 6,240 6,240 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

6,240 

ร้านสุดถาวร 

6,240 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที ่38/2565 

ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2565 
  

 
       

  
 

       

   
 

      

   
 

      

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎราคม 2565 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 งบห้องสมุด 
 
 
 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านตลาดสีน้ำเงิน 
5,000 

ร้านตลาดสีน้ำเงิน 
5,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 39/2565 

ลงวันท่ี 1 ก.ค. 2565 

2 พัสดุสำนักงาน กิจกรรม

พัฒนาทักษะนักเรียน 

กลุ่มสาระสุขฯ 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 

10,000 

ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 

10,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 40/2565 

ลงวันท่ี 12 ก.ค. 2565 

3 พัสดุกีฬา กิจกรรมพัฒนา

ทักษะนักเรียน กลุม่สาระ

สุขฯ 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 

10,000 

ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 

10,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 41/2565 

ลงวันท่ี 12 ก.ค. 2565 

4 พัสดุสำนักงาน โครงงาน

คุณธรรม 

 

1,515 1,515 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

1,515 

ร้านสุดถาวร 

1,515 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 42/2565 

ลงวนัท่ี 12 ก.ค. 2565 

5 พัสดุการเกษตร โครงการ

เพิ่มเวลารู ้

 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นแตน สโตร ์

500 

ร้านต้นแตน สโตร ์

500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 43/2565 

ลงวันท่ี 18 ก.ค. 2565 



ลำดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

6 พัสดุสำนักงาน โครงการ

โครงการพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการด้าน

งบประมาณ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

3,000 

ร้านสุดถาวร 

3,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 44/2565 

ลงวันท่ี 22 ก.ค. 2565 

7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
โครงการพัฒนาทักษะ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ภายใต้
มาตรการการป้องกัน
ไวรัสโคโรน่า (COVID-
19) 

43,998.40 43,998.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

43,998.40 

บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

43,998.40 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 45/2565 

ลงวันท่ี 25 ก.ค. 2565 

8 วััสดุสำนักงาน โครงการ

โรงเรียนสุจริต 

 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพร ครุภณัฑ ์

2,000 

ร้านฐิติพร ครุภณัฑ ์

2,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 46/2565 

ลงวันท่ี 25 ก.ค. 2565 

9 พัสดุสำนักงาน 

โครงการพัฒนายกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

3,000 

ร้านเอกชัย 

3,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 47/2565 

ลงวันท่ี 25 ก.ค. 2565 

10 พัสดุสำนักงาน 

โครงการพัฒนายกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

4,500 

ร้านเอกชัย 

4,500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 48/2565 

ลงวันท่ี 25 ก.ค. 2565 



ลำดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

11 พัสดุสำนักงาน 

โครงการพัฒนายกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

4,000 

ร้านเอกชัย 

4,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 49/2565 

ลงวันท่ี 25 ก.ค. 2565 

12 พัสดุสำนักงาน 

โครงการพัฒนายกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

4,500 

ร้านเอกชัย 

4,500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 50/2565 

ลงวันท่ี 25 ก.ค. 2565 

13 พัสดุสำนักงาน 
โครงการหนูน้อยนักออม 
 
 

3,435 3,435 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 
3,435 

ร้านเอกชัย 
3,435 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 51/2565 

ลงวันท่ี 25 ก.ค. 2565 

14 โครงการพัฒนาระบบ

บริหารจดัการด้าน

งบประมาณ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

1,000 

ร้านเอกชัย 

1,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 52/2565 

ลงวันท่ี 25 ก.ค. 2565 

15 พัสดุการเกษตร 

โครงการแหล่งเรยีนรู้

พัฒนาอาชีพตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

3,100 3,100 เฉพาะเจาะจง สวนเห็ดจันทบุร ี

3,100 

สวนเห็ดจันทบุร ี

3,100 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 53/2565 

ลงวันท่ี 27 ก.ค. 2565 

16 พัสดุสำนักงาน 

โครงการการจัด

การศึกษาพิเศษเรียนรวม 

 

4,165 4,165 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

4,165 

ร้านเอกชัย 

4,165 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 54/2565 

ลงวันท่ี 27 ก.ค. 2565 



ลำดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

17 โครงการเพิม่เวลารู้ 

(ชุมนุมเถ้าแก่น้อยร้อย

ล้าน) 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

500 

ร้านเอกชัย 

500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณทีซ่ื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 55/2565 

ลงวันท่ี 27 ก.ค. 2565 

18 โครงการพัฒนาระบบ

บริหารจดัการด้าน

งบประมาณ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

3,320 

ร้านเอกชัย 

3,320 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 56/2565 

ลงวันท่ี 27 ก.ค. 2565 

19 โครงการส่งเสริมนสิัยรัก

การอ่านและพัฒนา

ห้องสมุดมีชีวิต 

3,320 3,320 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

3,320 

ร้านเอกชัย 

3,320 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 57/2565 

ลงวันท่ี 27 ก.ค. 2565 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรยีนตามกลุ่มสาระ 

กิจกรรมพัฒนาทกัษะ

นักเรียนกลุม่สาระการ

เรียนรูภ้าษาไทย 

3,125 3,125 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

3,125 

ร้านเอกชัย 

3,125 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 58/2565 

ลงวันท่ี 27 ก.ค. 2565 

21 พัสดุสำนักงาน 

โครงการพัฒนาศัักยภาพ

ผู้เรยีนตามกลุ่มสาระ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

นักเรียนกลุม่สาระการ

เรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

3,000 

 

ร้านเอกชัย 

3,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 59/2565 

ลงวันท่ี 27 ก.ค. 2565 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 พัสดุสำนักงาน โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพตดิและอบายมุข 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 
2,000 

ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 
2,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 60/2565 

ลงวันท่ี 3 ส.ค. 2565 
2 วัสดสุำนักงาน โครงการ

เพิ่มเวลารู ้

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

2,000 

ร้านสุดถาวร 

2,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 61/2565 

ลงวันท่ี 8  ส.ค. 2565 

3 วัสดุการเกษตร โครงการ

แหล่งเรียนรู้พัฒนาอาชีพ

ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านตลาดสีน้ำเงิน 

1,000 

ร้านตลาดสีน้ำเงิน 

1,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 62/2565 

ลงวันท่ี 8  ส.ค. 2565 

4 วัสดุเครื่องแต่งกาย 

โครงการวันสำคัญร่วมกัน

สืบสานประเพณ ี

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสมทรง 

1,000 

ร้านสมทรง 

1,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 63/2565 

ลงวันท่ี 10 ส.ค. 2565 

5 วัสดุก่อสร้าง โครงการวัน

สำคัญร่วมกันสบืสาน

ประเพณ ี

 

510 510 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

510 

ร้านสุดถาวร 

510 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 64/2565 

ลงวันท่ี 10 ส.ค. 2565 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

6 พัสดุกอ่สร้้าง โครงการ

พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน

ตามกลุม่สาระ กิจกรรม

พัฒนาทักษะนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพ 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทพรเทพ เจ็กเหลียง 

888 จำกัด  

(สำนักงานใหญ่) 

4,000 

บริษัทพรเทพ เจ็กเหลียง 

888 จำกัด 

 (สำนักงานใหญ่) 

4,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 65/2565 

ลงวันท่ี 11 ส.ค. 2565 

7 พัสดุสำนักงาน โครงการ

พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน

ตามกลุม่สาระ กิจกรรม

พัฒนาทักษะนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

2,878 2,878 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 
2,878 

ร้านสุดถาวร 
2,878 

อยู่ในวงเงนิงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 66/2565 

ลงวันท่ี 11 ส.ค. 2565 

8 พัสดุสำนักงาน โครงการ

พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน

ตามกลุม่สาระ กิจกรรม

พัฒนาทักษะนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

 

1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง ร้านตลาดสีน้ำเงิน 

1,050 

ร้านตลาดสีน้ำเงิน 

1,050 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 67/2565 

ลงวันท่ี 15 ส.ค. 2565 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

9 พัสดุสำนักงาน โครงการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน
ตามกลุม่สาระ กิจกรรม
พัฒนาทักษะนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านต้น-แตน สโตร ์

700 

ร้านต้น-แตน สโตร ์

700 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 68/2565 

ลงวันท่ี 15 ส.ค. 2565 

10 พัสด ุ

โครงการพัฒนาอุุปกรณ์ 

สื่อ โสตทัศนปูกรณ ์

115,000 115,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

115,000 

ร้านเอกชัย 

115,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 69/2565 

ลงวันท่ี 15 ส.ค. 2565 

11 พัสดุสำนักงาน 

โครงการวันสำคัญร่วมกัน

สืบสานประเพณ ี

230 230 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

230 

ร้านเอกชัย 

230 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 70/2565 

ลงวันท่ี 15 ส.ค. 2565 

12 พัสดุสำนักง่าน 

โครงการวันสำคัญร่วมกัน

สืบสานประเพณ ี

703 703 เฉพาะเจาะจง ร้านโฆสิตวิทยา  

(สำนักงานใหญ่) 

703 

ร้านโฆสิตวิทยา  

(สำนักงานใหญ่) 

703 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 71/2565 

ลงวันท่ี 15 ส.ค. 2565 

13 โครงการวันสำคัญร่วมกัน

สืบสานประเพณ ี

2,210 2,210 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ 20 จันทบุรี 

2,210 

ร้านเอ 20 จันทบุรี 

2,210 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 72/2565 

ลงวันท่ี 15 ส.ค. 2565 
14 โครงการเพิม่เวลารู้ 

(ชุมนุมได้หมดถ้าสดชื่น) 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 
500 

ร้านเอกชัย 
500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 73/2565 

ลงวันท่ี 15 ส.ค. 2565 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

 

15 พัสดุสำนักงาน 

โครงการพัฒนาศัักยภาพ

ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

4,500 

ร้านเอกชัย 

4,500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 74/2565 

ลงวันท่ี 15 ส.ค. 2565 

16 พัสดุสำนักงาน 

โครงการพัฒนาศัักยภาพ

ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

4,000 

ร้านเอกชัย 

4,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 75/2565 

ลงวันท่ี 15 ส.ค. 2565 

17 พัสดุสำนักงาน 

โครงการพัฒนาศัักยภาพ

ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

4,500 

ร้านเอกชัย 

4,500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 76/2565 

ลงวันท่ี 17 ส.ค. 2565 

18 พัสดุสำนักงาน 
โครงการพัฒนาศัักยภาพ
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านปัน้หม้อ 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

2,000 

ร้านเอกชัย 

2,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 77/2565 

ลงวันท่ี 17 ส.ค. 2565 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

19 พัสดุสำนักงาน 

โครงการการพัฒนาระบบ

ประกันคณุภาพ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

3,000 

ร้านเอกชัย 

3,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 78/2565 

ลงวันท่ี 17 ส.ค. 2565 

20 พัสดุสำนักงาน  

โครงการพัฒนาศัักยภาพ

ผู้เรยีนตามกลุ่มสาระ  

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

นักเรียนกลุม่สาระการ

เรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 

2,963 2,963 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 

2,963 

ร้านเอกชัย 

2,963 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 79/2565 

ลงวันท่ี 17 ส.ค. 2565 

21 วัสดุสำนักงาน โครงการ
การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์  

1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง ร้านสอยดาวเครื่ื่องเขียน 

1,700 

ร้านสอยดาวเครื่ื่องเขียน 

1,700 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 80/2565 

ลงวันท่ี 19 ส.ค. 2565 

22 ครุภณัฑ์สำนักงาน โต๊ะ

คอมพิวเตอร ์

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสมหมาย บริสุทธ์ิ 

42,000 

ร้านสมหมาย บริสุทธ์ิ 

42,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 81/2565 

ลงวันท่ี 24 ส.ค. 2565 
23 วัสดุเครื่องแต่งกาย 

โครงการวันสำคัญร่วมกัน

สืบสานประเพณ ี

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้้านสอยดาวเครื่องเขียน 

3,000 

ร้้านสอยดาวเครื่องเขียน 

3,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 82/2565 

ลงวันท่ี 24 ส.ค. 2565 

24 วัสดุสำนักงาน โครงการ

วันสำคัญร่วมกันสืบสาน

2,380 2,380 เฉพาะเจาะจง ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 

2,380 

ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 

2,380 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 83/2565 

ลงวันท่ี 24 ส.ค. 2565 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

ประเพณ ี

25 วัสดุสำนักงาน โครงการ

โครงงานคุณธรรม 

4,645 4,645 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

4,645 

ร้านสุดถาวร 

4,645 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 84/2565 

ลงวันท่ี 27 ส.ค. 2565 
26 วัสดุุสำนักงาน โครงการ

เพิ่มเวลารู ้

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

1,000 

 

ร้านสุดถาวร 

1,000 

 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 85/2565 

ลงวันที่ 26 ส.ค. 2565 

27 พัสดุสำนักงาน โครงการ

โครงการพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการด้าน

งบประมาณ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

1,000 

ร้านสุดถาวร 

1,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 86/2565 

ลงวันท่ี 26 ส.ค. 2565 

28 วัสดุการเกษตร โครงการ

แหล่งเรียนรู้พัฒนาอาชีพ

ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

2,500 

ร้านสุดถาวร 

2,500 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 87/2565 

ลงวันท่ี 26 ส.ค. 2565 

29 วัสดุสำนักงาน โครงการ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 

3,000 

ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 

3,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 88/2565 

ลงวันท่ี 26 ส.ค. 2565 
30 วัสดุสำนักงาน โครงการ

วันสำคัญร่วมกันสืบสาน

ประเพณ ี

3,410 3,410 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร 

3,410 

ร้านสุดถาวร 

3,410 

อยู่ในวงเงนิงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 89/2565 

ลงวันท่ี 26 ส.ค. 2565 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

31 พัสดุสำนักงาน 

โครงการพัฒนาศัักยภาพ

ผู้เรยีนตามกลุ่มสาระ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

นักเรียนกลุม่สาระการ

เรียนรูศ้ึกษา และพล

ศึกษา 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย 
1,000 

ร้านเอกชัย 
1,000 

อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 90/2565 

ลงวันท่ี 26 ส.ค. 2565 

32 วัสดุสำนักงาน โครงการ

เปิดบ้านวิชาการ 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านตลาดสีีน้ำเงิน ร้านตลาดสีีน้ำเงิน อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  
ที่ 91/2565 

ลงวันท่ี 26 ส.ค. 2565 
33 โครงการรักษ์ต้นไม ้ 1000 1000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดถาวร ร้านสุดถาวร อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ รายงานขอซื้อ  

ที่ 92/2565 
ลงวันท่ี 26 ส.ค. 2565 

      

 

   

      

 

   

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1    เฉพาะเจาะจง   อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ  

2    เฉพาะเจาะจง   อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ  

3    เฉพาะเจาะจง   อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ  

4    เฉพาะเจาะจง   อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ  

5    เฉพาะเจาะจง   อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ  

6    เฉพาะเจาะจง   อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ  

7    เฉพาะเจาะจง   อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ  

8    เฉพาะเจาะจง   อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ  

9    เฉพาะเจาะจง   อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ  

10    เฉพาะเจาะจง   อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ  

11    เฉพาะเจาะจง   อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ   

12    เฉพาะเจาะจง   อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ  

13    เฉพาะเจาะจง   อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ  



 


