
 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ประจ าเดือน  ตุลาคม  2561  (งบประมาณปี2562) 

ล า
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ            

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายชื่อ 
 

ราคาที่เสนอ 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

1. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 4,300 4,300 เฉพาะเจาะจง เดอะ เบสท์ เอโอ เซ็นเตอร์ 4,300 เดอะ เบสท์ เอโอ เซ็นเตอร์ 4,300 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/62 
ลว 8 ต.ค.61. 

2. จ้างท าไวนิลการอ่าน
ระดับประถม 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญฟ้ากราฟ          
ฟิคเฮ้าส์ 

4,500 เหรียญเหรียญฟ้ากราฟ          
ฟิคเฮ้าส์ 

4,500 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/62 
ลว 8 ต.ค.61. 

3. จ้างตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายจุมพล  ทองนอก 1,000 นายจุมพล  ทองนอก 1,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/62 
ลว 8 ต.ค.61. 

4. ซื้ออุปกรณ์ท าเครื่องร่อน
ระดับประถม 

2,230 2,230 เฉพาะเจาะจง นางเกศสุดา  จวบบุญ 2,230 นางเกศสุดา  จวบบุญ 2,230 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/62 
ลว 8 ต.ค.61. 

5. ซื้ออุปกรณ์ท าฉากนิทาน
ระดับประถม 

3,838 3,838 เฉพาะเจาะจง นางเกศสุดา  จวบบุญ 3,838 นางเกศสุดา  จวบบุญ 3,838 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/62 
ลว 8 ต.ค.61. 

6. ซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 9,346 9,346 เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์คอมพิวเตอร์ 9,346 ร้านเพาเวอร์คอมพิวเตอร์ 9,346 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/62 
ลว 19 ต.ค.61. 

7. ซื้ออุปกรณ์กีฬาส ี 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางเกศสุดา  จวบบุญ 7,000 นางเกศสุดา  จวบบุญ 7,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/62 
ลว 30 ต.ค.61. 

แบบ  สขร. 1 



แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561  (งบประมาณปี2562) 

ล า
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ            

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง รายชื่อ 
 

ราคาที่เสนอ 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

1. ซื้ออุปกรณ์ส านักงาน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 3,000 ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 3,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/62 
ลว 13 พ.ย.61. 

2. ซื้ออุปกรณ์โครงการวัดและ
ประเมินผล 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 10,000 ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 10,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/62 
ลว 13 พ.ย.61. 

3. ซื้ออุปกรณ์โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 20,000 ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 20,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/62 
ลว 13 พ.ย.61. 

4. ซื้อไมโครโฟน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านธานินอิเล็กโทรนิค 3,000 นางเกศสุดา  จวบบุญ 3,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/62 
ลว 21 พ.ย.61. 

5. ซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด
ห้องน้ า 

2,325 2,325 เฉพาะเจาะจง นางเกศสุดา  จวบบุญ 2,325 นางเกศสุดา  จวบบุญ 2,325 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/62 
ลว 21 พ.ย.61. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2561  (งบประมาณปี2562) 

ล า
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ            

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง รายชื่อ 
 

ราคาที่เสนอ 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

1. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง เดอะ เบสท์ เอโอ เซ็น
เตอร์ 

12,000 เดอะ เบสท์ เอโอ เซ็นเตอร์ 12,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/62 
ลว 9 ธ.ค.61. 

2. จ้างท าไวนิลสื่อการสอน
ระดับประถม 

8,680 8,680 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญฟ้ากราฟ          
ฟิคเฮ้าส์ 

8,680 เหรียญเหรียญฟ้ากราฟ          
ฟิคเฮ้าส์ 

8,680 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/62 
ลว 17 ธ.ค.61. 

3. จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง เดอะ เบสท์ เอโอ เซ็น
เตอร์ 

3,000 เดอะ เบสท์ เอโอ เซ็นเตอร์ 3,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/62 
ลว 27 ธ.ค.61. 

4. จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ า 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านกรองน้ า 1,200 ร้านบ้านกรองน้ า 1,200 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/62 
ลว 27 ธ.ค.61. 

5. จ้างท าที่ปิดโรงน้ าด่ืมอาคาร
มัธยม 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายรักชาติ  แก้วเมือง
กลาง 

1,500 นายรักชาติ  แก้วเมืองกลาง 1,500 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/62 
ลว 27 ธ.ค.61. 

6. จ้างท าชั้นวางรองท้าระดับ
อนุบาล 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายรักชาติ  แก้วเมือง
กลาง 

1,500 นายรักชาติ  แก้วเมืองกลาง 1,500 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/62 
ลว 27 ธ.ค.61. 

7. จ้างท าฐานเสาธงอาคารมัธยม 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายรักชาติ  แก้วเมือง
กลาง 

1,500 นายรักชาติ  แก้วเมืองกลาง 1,500 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/62 
ลว 27 ธ.ค.61. 



 

แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

ประจ าเดือน มกราคม  2562  (งบประมาณปี2562) 

ล า
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ            

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง รายชื่อ 
 

ราคาที่เสนอ 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

1. ซื้อวัสดุโครงการจัดตกแต่ง
ห้องเรียน 

39,727 39,727 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 39,727 ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 39,727 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/62 
ลว 14 ม.ค.62. 

2. ซื้อวัสดุโครงการวัดและ
ประเมินผล 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 10,000 ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 10,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/62 
ลว 14 ม.ค.62. 

3. ซื้อวัสดุส านักงาน 14,500 14,500 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 14,500 ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 14,500 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/62 
ลว 14 ม.ค.62. 

4. จ้างเหมาท าที่กั้นสวนยอม
อาคารมัธยม 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายรักชาติ  แก้วเมือง
กลาง 

6,000 นายรักชาติ  แก้วเมืองกลาง 6,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/62 
ลว 31 ม.ค.62. 

5. ซื้ออุปกรณ์ท าฉากนิทาน
ระดับประถม 

3,505 3,505 เฉพาะเจาะจง นางเกศสุดา  จวบบุญ 3,505 นางเกศสุดา  จวบบุญ 3,505 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/62 
ลว 31 ม.ค. 62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562  (งบประมาณปี2562) 

ล า
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ            

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง รายชื่อ 
 

ราคาที่เสนอ 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างท าไวนิลธนาคารขยะ 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญฟ้ากราฟ          
ฟิคเฮ้าส์ 

1,300 ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 1,300 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่15/62 
ลว 27 ก.พ.62. 

2. จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ 
ขอนแก่น 

10,000 ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 10,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/62 
ลว 27 ก.พ.62. 

3. จ้างซ่อมรถตู้นข 3324 2,896.49 2,896.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท-สยามนิสสัน-
เพชรบูรณ-์จ ากัด-สาขา-
หล่มสัก 

2,896.49 บริษัท-สยามนิสสัน-
เพชรบูรณ-์จ ากัด-สาขา-
หล่มสัก 

2,896.49 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/62 
ลว 27 ก.พ.62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

ประจ าเดือน มีนาคม 2562  (งบประมาณปี2562) 

ล า
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ            

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง รายชื่อ 
 

ราคาที่เสนอ 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างรถบัสพานักเรียนไปทัศน
ศึกษา 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.นบพรสรวงทัวร์ 30,000 ห.จ.ก.นบพรสรวงทัวร์ 30,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที่10/62 
ลว 1 มี.ค.62. 

2. จ้างรถบัสพาครูไปศึกษาดูงาน 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.นบพรสรวงทัวร์ 20,000 ห.จ.ก.นบพรสรวงทัวร์ 20,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/62 
ลว 1 มี.ค.62. 

3. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง เดอะ เบสท์ เอโอ เซ็น
เตอร์ 

6,000 เดอะ เบสท์ เอโอ เซ็น
เตอร์ 

6,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/62 
ลว 19 มี.ค.62. 

4. ซื้อเครื่องเสียง 28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง ร้านฟิวเจอร์เทคนิค 28,000 ร้านฟิวเจอร์เทคนิค 28,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/62 
ลว 19 มี.ค.62. 

5. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,124 27,124 เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์
คอมพิวเตอร์ 

27,124 ร้านเพาเวอร์คอมพิวเตอร์ 27,124 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/62 
ลว 21 มี.ค.62. 

6. ซื้อวัสดุโครงการวัดและ
ประเมินผล 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ 
ขอนแก่น 

10,000 ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 10,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/62 
ลว 22 มี.ค.62. 

7. ซื้อวัสดุโครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ 

3,190 3,190 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ 
ขอนแก่น 

3,190 ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 3,190 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/62 
ลว 22 มี.ค.62. 



 
 
 

ล า
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ            

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง รายชื่อ 
 

ราคาที่เสนอ 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

3,606 3,606 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ 
ขอนแก่น 

3,606 ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 3,606 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่23/62 
ลว 22 มี.ค.62. 

2. ซื้อวัสดุโครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ 
ขอนแก่น 

2,000 ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 2,000 ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/62 
ลว 22 มี.ค.62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


