
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (งบปี 2564) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 30 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 

จ้างเหมาติดต้ังกระจก

อลูมิเนียมและประตู

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

พิเศษ 

190,738 190,738 เฉพาะเจาะจง นายดำเนิน ศรีสุข 190,738 
นายดำเนิน ศรีสุข 

190,738 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 1/2564 

ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

2 
จ้างเหมาทำปา้ยไวนิล 5 

ธันวาคม วันชาต ิ
1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นางสิริรัตน์  งามเฉลียว 1,200 

นางสิริรัตน์  งามเฉลียว 

1,200 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 2/2564 

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (งบปี 2564) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

วันที่ 30 เดือน  ธันวาคม พ.ศ.2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมาทำปา้ยไวนิล วัน

วชิราวธุ 
900 900 เฉพาะเจาะจง นางสิริรัตน์  งามเฉลียว 900 

นางสิริรัตน์  งามเฉลียว 

900 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 4/2564 

ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 

2. 

จ้างเหมาทำอาหารว่าง

สำหรับประชุมผู้ปกครอง 

ประจำปกีารศึกษา 2/2563 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท์ มนูสุข 4,000 
นางสาวจิรนันท์ มนูสุข 

4,000 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 5/2564 

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

3 
ขอเช่าใช้บริการสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต 
11,235 11,235 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
11,235 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 

11,235 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 8/2564 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (งบปี 2564) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

แบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 

จ้างเหมาติดต้ังระบบไฟฟ้า

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

พิเศษ 

21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง นายสิริพุฒิ ยามม ี 21,000 
นายสิริพุฒิ ยามม ี

21,000 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 7/2564 

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (งบปี 2564) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน  มีนาคม พ.ศ.2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

แบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมาทำปา้ยไวนิลรับสมัคร

นักเรียน 
720 720 เฉพาะเจาะจง นางสิริรัตน์  งามเฉลียว 720 

นางสิริรัตน์  งามเฉลียว 

720 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 9/2564 

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 

2. 

จ้างเหมารถบัสนำนกัเรียนชั้น

ปฐมวัยไปทัศนศึกษา ณ อ่าว

คุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี กล่อมกลาง 10,000 
นางเพ็ญศรี กล่อมกลาง 

10,000 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 10/2564 

ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 

3. 

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน

และอาหารวา่งให้นักเรียนชั้น

ปฐมวัยไปทัศนศึกษา 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางชินพร ธรรมมุทิศ 10,000 
นางชินพร ธรรมมุทิศ 

10,000 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 11/2564 

ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 

4. 
จ้างเหมาเข้าเล่มหลักสูตร

สถานศึกษา 
2,120 2,120 เฉพาะเจาะจง นางราตรี พิทยาพิบูล 2,120 

นางราตรี พิทยาพิบูล 

2,120 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 12/2564 

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 

5. 

จ้างเหมารถบัสนำนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.

3) ณ สวนนงนุช จ. ชลบุร ี

26,000 26,000 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี กล่อมกลาง 26,000 
นางเพ็ญศรี กล่อมกลาง 

26,000 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 13/2564 

ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 

6. 

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน

และอาหารวา่งให้นักเรียนชั้น

ปฐมวัยไปทัศนศึกษา 

10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง นางชินพร ธรรมมุทิศ 10,500 
นางชินพร ธรรมมุทิศ 

10,500 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 14/2564 

ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 

7. 
จ้างเหมารถบัสนำนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-
39,000 39,000 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี กล่อมกลาง 39,000 

นางเพ็ญศรี กล่อมกลาง 

39,000 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 15/2564 

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 



แบบ สขร. 1 

ป.6) ณ สวนเสือและวัดเขา

ตะแบก จ.ชลบุรี 

8. 
จ้างเหมาทำปา้ยไวนิลทัศน

ศึกษาชั้นมัธยม 
720 720 เฉพาะเจาะจง นางสิริรัตน์  งามเฉลียว 720 

นางสิริรัตน์  งามเฉลียว 

720 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 16/2564 

ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 

9 
ขอเช่าใช้บริการสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต 
11,235 11,235 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
11,235 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 

11,235 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 21/2564 

ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (งบปี 2564) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 30 เดือน  เมษายน พ.ศ.2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

แบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 

จ้างเหมารถบัสนำนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา ณ ฟาร์ม

แกะพัทยา บ้านไอศกรีม

และห้างสรรพสินค้า 

เทอร์มินอล 21 พัทยา 

จังหวัดชลบุร 

26,000 26,000 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี กล่อมกลาง 26,000 
นางเพ็ญศรี กล่อมกลาง 

26,000 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 17/2564 

ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 

2. 

จ้างเหมาทำอาหาร

กลางวันให้นักเรียน วัน

ปัจฉิมนิเทศ 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางละมร นนทรัตน ์ 5,000 
นางละมร นนทรัตน์ 

5,000 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 18/2564 

ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (งบปี 2564) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

แบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมาทำปา้ยฟวิเจอร์

บอร์ด จุดคัดกรอง 
800 800 เฉพาะเจาะจง นางสิริรัตน์  งามเฉลียว 800 

นางสิริรัตน์  งามเฉลียว 

800 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 19/2564 

ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

2. 

จ้างเหมาทำปา้ยไวนิลวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 

พระราชิน ี

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นางสิริรัตน์  งามเฉลียว 1,200 
นางสิริรัตน์  งามเฉลียว 

1,200 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 20/2564 

ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (งบปี 2564) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 30 เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

แบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมาเข้าเล่ม

แผนปฏิบัติการ 
400 400 เฉพาะเจาะจง นางราตรี พิทยาพิบูล 400 

นางราตรี พิทยาพิบูล 

400 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 22/2564 

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (งบปี 2564) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

แบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
ขอเช่าใช้บริการสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต 
3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
3,745 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 

3,745 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 24/2564 

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

2. 

จ้างเหมาทำปา้ยสติกเกอร์

ฟิวเจอร์บอร ์ประวัติ

โรงเรียน 

2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง นางราตรี พิทยาพิบูล 2,600 
นางราตรี พิทยาพิบูล 

2,600 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 23/2564 

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (งบปี 2564) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 31 เดือน  สิงหาคม 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 26/2564 

ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 (งบปี 2564) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 30 เดือน  กันยายน พ.ศ.2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจะซ้ือ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

แบบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมาเข้าเล่มหลักสูตร

สถานศึกษา 
980 980 เฉพาะเจาะจง นางสิริรัตน์  งามเฉลียว 980 

นางสิริรัตน์  งามเฉลียว 

980 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 25/2564 

ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 

2. 
จ้างเหมาเข้าเล่มหลักสูตร

สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
160 160 เฉพาะเจาะจง สกุลโพธิ์ทองเอกสาร 160 

สกุลโพธิ์ทองเอกสาร 

160 

อยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่จ้าง 

รายงานขอจา้ง ที่ 27/2564 

ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 

 

 

 

 


