
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปผล 
การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
อ้าเภอน้้าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ส้านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต ๒ 

งานพัสดุ 
จัดท้าโดย 

นายนพรัตน์  ขันติเจริญ 
นางสาวเบญจภรณ์  พรมเผ่า 



แบบ  สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562  (งบประมาณปี 2563) 

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 - - - - - - - - - - 
2           
3           
4           
5           
6           
7           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562  (งบประมาณปี 2563) 

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 
อุปกรณ์กีฬาสี 11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง นางเกศสุดา  จวบบุญ 11,000 นางเกศสุดา  จวบบุญ 11,000 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที ่1/2563 
ลว. 12 พ.ย.62 

2 
อินเตอร์เน็ต พ.ย.63 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท  ทริปเปิลท ี 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

2,000 
บริษัท  ทริปเปิลท ี อินเตอร์เน็ต 

จ ากัด 
2,000 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่12/2563 
ลว. 1 พ.ย.62 

           
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2562  (งบประมาณปี 2563) 

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 จ้างซ่อมเคร่ืองกรองน้ า 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร ศรีบัว 4,000 นางสาวสมพร ศรีบัว 4,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่1/2563 
ลว. 2 ธ.ค.62 

2 ผ้าต่วน 3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง ร้านสีรุ้ง 3,200 ร้านสีรุ้ง 3,200 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที ่2/2563 
ลว. 6 ธ.ค.62 

3 อุปกรณ์ทีวี 4,885 4,885 เฉพาะเจาะจง ร้านไฟสวย 4,885 ร้านไฟสวย 4,885 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที ่3/2563 
ลว. 6 ธ.ค.62 

4 จ้างติดต้ังทีวี 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ วงค์เวช 1,600 นายพิเชษฐ วงค์เวช 1,600 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่2/2563 
ลว. 19 ธ.ค.62 

5 จ้างท าไวนิลห้องประชุม 1,680 1,680 เฉพาะเจาะจง เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 1,680 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 1,680 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่3/2563 
ลว. 14 ธ.ค.62 

6 จ้างติดต้ังไวนิลห้องประชุม 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ อินทิยา 1,200 นายอ านาจ อินทิยา 1,200 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่4/2563
ลว.  19 ธ.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 
ราคาที่ตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

7 จ้างซ่อมรถตู้ 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรียนต์ออโต้เทค  1,600 หจก.ศรียนต์ออโต้เทค  1,600 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่5/2563 
ลว. 18 ธ.ค.62 

8 จ้างซ่อมรถสองแถว 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรียนต์ออโต้เทค  1,350 หจก.ศรียนต์ออโต้เทค  1,350 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่6/2563 
ลว. 18 ธ.ค.62 

9 ปูนเทถนน 57,000 57,000 เฉพาะเจาะจง อามรคอนกรีต 57,000 อามรคอนกรีต 57,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที ่4/2563 
ลว. 19 ธ.ค.62 

10 ปูนเทถนน 15,700 15,700 เฉพาะเจาะจง อามรคอนกรีต 15,700 อามรคอนกรีต 15,700 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที ่5/2563 
ลว. 19 ธ.ค.62 

11 โต๊ะท างาน 47,200 47,200 เฉพาะเจาะจง หจก.โฮมเฟอร์นิเจอร์ 2004 47,200 หจก.โฮมเฟอร์นิเจอร์ 2004 47,200 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที ่6/2563 
ลว. 19 ธ.ค.62 

12 ปูนปรับปรุงสนามเด็กเล่น 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง อามรคอนกรีต 22,000 อามรคอนกรีต 22,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที ่7/2563 
ลว. 19 ธ.ค.62 

13 อินเตอร์เน็ต ธ.ค.63 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท  ทริปเปิลท ี 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

2,000 
บริษัท  ทริปเปิลท ี  
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

2,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่13/2563 
ลว. 1 ธ.ค.62 

 
 

 
 



แบบ  สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ประจ าเดือน มกราคม  2563  (งบประมาณปี 2563) 

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 อินเตอร์เน็ต ม.ค.- มี.ค 63 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ทริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต 

จ ากัด 
6,000 

บริษัท ทริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต 
จ ากัด 

6,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่14/2563  
ลว. 1 ม.ค.63 

2 จ้างท าป้ายวันเด็ก 450 450 เฉพาะเจาะจง 
เหรียญฟ้า 

กราฟฟิคเฮ้าส์ 
450 

เหรียญฟ้า 
กราฟฟิคเฮ้าส์ 

450 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่9/2563  
ลว. 7 ม.ค.63 

3 วัสดุจัดวันเด็ก 1,249 1,249 เฉพาะเจาะจง  ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 1,249 ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 1,249 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที ่12/2563  
ลว. 7 ม.ค.63 

4 วัสดุอุปกณ์จัดวันเด็ก 3,877 3,877  เฉพาะเจาะจง นางเกศสุดา  จวบบุญ 3,877 นางเกศสุดา  จวบบุญ 3,877 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที ่ 14/2563  
ลว. 7 ม.ค.63 

5 เหล็กปรับปรุงห้องอนุบาล 19,911.63 19,911.63  เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยเจริญหล่มสักก่อสร้าง 19,911.63 หจก.ชัยเจริญหล่มสักก่อสร้าง 19,911.63 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที ่ 8/2563  
ลว. 10 ม.ค.63 

6 กระเบื้องปูพื้น 18,034.85 18,034.85  เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยเจริญหล่มสักก่อสร้าง 18,034.85 หจก.ชัยเจริญหล่มสักก่อสร้าง 18,034.85 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที ่ 9/2563  
ลว. 10 ม.ค.63 

7 ผ้าม่าน 1,690 1,690 เฉพาะเจาะจง  ร้านพี่แอ๊ดผ้าม่าน 1,690 ร้านพี่แอ๊ดผ้าม่าน 1,690 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อเลขที ่ 10/2563  
ลว. 14 ม.ค.63 

 
 
 



 
 

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 

8 จ้างปูกระเบื้องห้องคอมฯ 16,500 16,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์  ขวัญเดิน 16,500 นายอนุพงษ์  ขวัญเดิน 16,500 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่8/2563  
ลว. 14 ม.ค.63 

9 เมทัลชีทมุงสนามเด็กเล่น 16,240 16,240 เฉพาะเจาะจง  
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท 

จ ากัด (มหาชน) 
16,240 

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จ ากัด 
(มหาชน) 

16,240 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่13/2563  
ลว. 14 ม.ค.63 

10 จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์  ค าแก ่ 10,500 นายเอกรินทร์  ค าแก ่ 10,500 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่10/2563  
ลว. 14 ม.ค.63 

11 จ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  3,180  3,180  เฉพาะเจาะจง นางสายทอง  เปดดา   3,180 นางสายทอง  เปดดา   3,180 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่11/2563  
ลว. 17 ม.ค.63 

12 ซื้ออุปกรณ์ฉลาดรู้เร่ืองเพศ 500 500 เฉพาะเจาะจง 
เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 

2016 
500 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 2016 500 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่11/2563  
ลว. 17 ม.ค.63 

13 อินเตอร์เน็ต 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ทริปเปิลที
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

1,600 
บริษัท ทริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต 

จ ากัด 
1,600 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่7/2563  
ลว. 20 ม.ค.63 

14 จ้างตัดหญ้า 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นายจุมพล  ทองนอก 1,200 นายจุมพล  ทองนอก 1,200 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่15/2563  
ลว. 30 ม.ค.63 

15 จ้างท าฉากก้ันเตียงห้องพยาบาล 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์  ค าแก ่ 1,500 นายเอกรินทร์  ค าแก ่ 1,500 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่16/2563 
ลว. 30 ม.ค.63 

 
 
 



แบบ  สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563  (งบประมาณปี2563) 

ล า
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ            
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง รายชื่อ 
 

ราคาที่เสนอ 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุตกแต่งห้อง 18,157 18,157 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 18,157 ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 18,157 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่15/2563 
ลว.  3 ก.พ.63 

2 พัฒนาระบบวัดและประเมินผล 22,537 22,537 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 22,537 ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 22,537 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่16/2563 
ลว.  3 ก.พ.63 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 34,382 34,382 เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์คอม 34,382 ร้านเพาเวอร์คอม 34,382 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่17/2563 
ลว.  3 ก.พ.63 

4 ผ้าม่าน 10,800 10,800 เฉพาะเจาะจง ร้านจินจีน 10,800 ร้านจินจีน 10,800 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่18/2563 
ลว. 28 ก.พ.63 

5 ต้นไม้ 4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนจุลสุข 4,700 ร้านสวนจุลสุข 4,700 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่20/2563 
ลว.  28 ก.พ.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ  สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ประจ าเดือน มีนาคม 2563  (งบประมาณปี2563) 

ล า
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ            
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง รายชื่อ 
 

ราคาที่เสนอ 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1 ดอกไม้แห้ง 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทเมก้าโปรดักส์  เซ็น

เตอร์  จ ากัด 
4,500 

บริษัทเมก้าโปรดักส์  เซ็นเตอร์  
จ ากัด 

4,500 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่21/2563 
ลว. 12 มี.ค.63 

2 ดอกไม้แห้ง 1,785 1,785 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทเมก้าโปรดักส์  เซ็น

เตอร์  จ ากัด 
1,785 

บริษัทเมก้าโปรดักส์  เซ็นเตอร์  
จ ากัด 

1,785 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่22/2563 
ลว.  12 มี.ค.63 

3 
ป้ายโรงเรียนดีและ 
โรงเรียนวิถีพุทธ 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง 
เหรียญฟ้า 

กราฟฟิคเฮ้าส์ 
4,000 

เหรียญฟ้า 
กราฟฟิคเฮ้าส์ 

4,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่17/2563 
ลว.  12 มี.ค.63 

4 
จ้างเหมาทาสีร้ัวบริเวณหน้า

โรงเรียน 
4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง 

นายรักชาติ 
แก้วเมืองกลาง 

4,500 
นายรักชาติ 

แก้วเมืองกลาง 
4,500 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่18/2563 
ลว. 13 มี.ค.63 

5 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,700 3,700 เฉพาะเจาะจง 
เดอะ  เบสท์  

 เอโอ  เซ็นเตอร์ 
3,700 

เดอะ เบสท์   
เอโอ เซ็นเตอร์ 

3,700 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่19/2563 
ลว.  20 มี.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ  สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ประจ าเดือน เมษายน 2563  (งบประมาณปี 2563) 

ล า
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ            
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง รายชื่อ 
 

ราคาที่เสนอ 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1 หนังสือเรียน 210,000 210,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 210,000 ร้านศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 210,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่23/2563 
ลว. 2 เม.ย.63 

           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563  (งบประมาณปี 2563) 

ล า
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ            
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง รายชื่อ 
 

ราคาที่เสนอ 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1 
จ้างเหมาติดต้ังท่อระบายน้ าถนน

อาคารใหม่พร้อมอุปกรณ ์
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรักชาติ แก้วเมืองกลาง 4,000 

นายรักชาติ 
แก้วเมืองกลาง 

4,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่21/2563 
ลว.  14 พ.ค.63 

2 หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,300 9,300 เฉพาะเจาะจง  ร้าน sk 9,300 ร้าน sk 9,300 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่24/2563 
ลว. 15 พ.ค.63 

3 จ้างซ่อมโต๊ะห้องประชุม 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายรักชาติ แก้วเมืองกลาง 1,000 
นายรักชาติ 

แก้วเมืองกลาง 
1,000 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่22/2563 
ลว.  18 พ.ค.63 

4 ซ่อมระบบจานดาวเทียม 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง นายกุลเทพ สุทธะลักษณ์ 10,500 นายกุลเทพ สุทธะลักษณ์ 10,500 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่23/2563 
ลว.  28 พ.ค.63 

5 
จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดาน 

ห้องอ านวยการพร้อมอุปกรณ์ 
3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง นายรักชาติ แก้วเมืองกลาง 3,200 

นายรักชาติ  
แก้วเมืองกลาง 

3,200 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่24/2563 
ลว.  28 พ.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2563  (งบประมาณปี 2563) 

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 ผ้าต่วน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจินจีน 2,000 ร้านจินจีน 2,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่25/2563  
ลว. 1  มิ.ย.63 

2 ครุภัณฑ์งานครัว 18,580 18,580 เฉพาะเจาะจง หจก.โฮมเฟอร์นิเจอร์ 2004 18,580 หจก.โฮมเฟอร์นิเจอร์ 2004 18,580 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่26/2563  
ลว.  1 มิ.ย.63 

3 ซ่อมรถตู้รรนข1614 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย สิงห์เปลี่ยม 20,000 นายธงชัย สิงห์เปลี่ยม 20,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่25/2563 
ลว.  1 มิ.ย.63 

4 แฟ้มใส่เอกสาร 4,020 4,020 เฉพาะเจาะจง ร้าน  PK 4,020 ร้าน  PK 4,020 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่27/2563 
ลว.  5 มิ.ย.63 

5 จ้างเหมาตัดหญ้า 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นายจุมพล ทองนอก 1,200 นายจุมพล ทองนอก 1,200 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่26/2563 
ลว.  6 มิ.ย.63 

6 
จ้างเหมาท าที่กั้นโต๊ะ(COVID-19)  

พร้อมอุปกรณ์ 
25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายรักชาติ แก้วเมืองกลาง 25,000 นายรักชาติ แก้วเมืองกลาง 25,000 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่27/2563 
ลว.  2 มิ.ย.63 

7 จ้างเหมาติดต้ังกระจกห้องประชุม 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดารัตน์ ขวัญพรม 18,000 นางสาวลัดดารัตน์ ขวัญพรม 18,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่28/2563
ลว. 19  มิ.ย.63 

 
 
 



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 

8 
จ้างเหมาติดกระดาน 

ไวท์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ อินทิยา 4,000 นายอ านาจ อินทิยา 4,000 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่29/2563 
ลว. 19  มิ.ย.63 

9 
จ้างเหมาท าที่กั้นโต๊ะอาหาร 
(COVID-19)พร้อมอุปกรณ์ 

13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง นายคุณากร นามวงศื 13,000 นายคุณากร นามวง์ 13,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่30/2563 
ลว. 12  มิ.ย.63 

10 
จ้างเหมาทาสีโต๊ะนักเรียน 

พร้อมอุปรณ์  
6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง 

นายรักชาติ 
แก้วเมืองกลาง 

6,000 
นายรักชาติ 

แก้วเมืองกลาง 
6,000 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่31/2563 
ลว.  13  มิ.ย.63 

11 
จ้างเหมาติดต้ังระบบน้ าล้างมือ  

(COVID-19)   
1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ วงค์เวช 1,400 นายพิเชษฐ วงค์เวช 1,400 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่32/2563 
ลว. 15  มิ.ย.63 

12 มอเตอร์เคร่ืองฉีดน้ า 2,050 2,050 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์การเกษตร 2,050 ร้านสมบูรณ์การเกษตร 2,050 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่28/2563 
ลว. 19  มิ.ย.63 

13 ที่ล้างมือ 2,460 2,460 เฉพาะเจาะจง หจก.โฮมเฟอร์นิเจอร์ 2004 2,460 หจก.โฮมเฟอร์นิเจอร์ 2004 2,460 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่29/2563 
ลว.  19 มิ.ย.63 

14 ที่ล้างมือ 1,230 1,230 เฉพาะเจาะจง จิ้นซินพานิช 1,230 จิ้นซินพานิช 1,230 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่30/2563 
ลว.  19 มิ.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

15 
จ้างเหมาติดต้ังรางน้ าหน้าโรง

อาหาร 
3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายสุริยยา พรมเวียง 3,500 นายสุริยยาพรมเวียง 3,500 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่33/2563
ลว.  22 มิ.ย.63 

16 
จ้างพรวนดินสวนย่อม 

อาคารใหม ่
1500 1500 เฉพาะเจาะจง นางสายทอง  เปดดา 1500 นางสายทอง  เปดดา 1500 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่34/2563 
ลว. 23  มิ.ย.63 

17 จ้างเหมาตัดหญ้า 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายจุมพล ทองนอก 2,000 นายจุมพล ทองนอก 2,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่35/2563 
ลว. 24  มิ.ย.63 

18 
จ้างซ่อมประตูห้องน้ า 
พร้อมอุปรณ์ล้างมือ 

3700 3700 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ อินทิยา 3700 นายอ านาจ อินทิยา 3700 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่36/2563 
ลว. 24  มิ.ย.63 

19 ค่าซ่อมระบบน้ าบาดาล 8000 8000 เฉพาะเจาะจง นายจ ารอง แก้วม่วง 8000 นายจ ารอง แก้วม่วง 8000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่37/2563 
ลว. 26  มิ.ย.63 

20 
ค่าจ้างตัดไม้อัดส าหรับ 
ปั้นดินน้ ามันอนุบาล 

2000 2000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  อินทิยา 2000 นายอ านาจ  อินทิยา 2000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่38/2563 
ลว. 29  มิ.ย.63 

21 ค่าจ้างซ่อมโต๊ะโรงอาหาร 2200 2200 เฉพาะเจาะจง 
นายรักชาติ 

แก้วเมืองกลาง 
2200 

นายรักชาติ 
แก้วเมืองกลาง 

2200 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่39/2563 
ลว.  29 มิ.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

22 จ้างท าป้ายโควิค 4800 4800 เฉพาะเจาะจง เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 4800 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 4800 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่41/2563
ลว. 29  มิ.ย.63 

23 ไม้กวาดดอกหญ้า 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง  นางค าตา  นากา 1,000 นางค าตา  นากา 1,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบจัดซื้อเลขที ่31/2563 
ลว. 29  มิ.ย.63 

24 จ้างท าป้ายวันแม ่ 2200 2200 เฉพาะเจาะจง เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 2200 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 2200 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่43/2563 
ลว.  29 มิ.ย.63 

25 จ้างท าป้ายโควิด 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 4,800 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 4,800 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่44/2563 
ลว.  29 มิ.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ  สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563  (งบประมาณปี 2563) 

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 าเหมาท าอาหาร 

กลางวันจ านวน 100 วัน 
30000 30000 เฉพาะเจาะจง นางสายทอง  เปดดา 30000 นางสายทอง  เปดดา 30000 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่45/2563 
ลว. 1 ก.ค.63 

2 จ้างท าป้ายวันพ่อ  ร.10 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 2,200 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 2,200 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่46/2563 
ลว. 17 ก.ค.63 

3 ซื้อผ้าต่วน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจินจีน 1,000 ร้านจินจีน 1,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่32/2563 
ลว.  17 ก.ค.63 

4 
จ้างเหมาเปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ด 

ตึกมัธยมปลาย 
2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  อินทิยา 2,000 นายอ านาจ  อินทิยา 2,000 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่47/2563 
ลว.  29 ก.ค.63 

5 กระดานไวท์บอร์ด 5,860 5,860 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 5,860 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 5,860 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่33/2563 
ลว.  30 ก.ค.63 

6 จ้างซ่อมก๊อกตู้น้ าด่ืมอาคารประถม 1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง นายพิเซษฐ  วงค์เวช 1,700 นายพิเซษฐ  วงค์เวช 1,700 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่48/2563 
ลว.  29 ก.ค.63 

7 จ้างตัดหญ้าอาคารมัธยม 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายจุมพล  ทองนอก 1,000 นายจุมพล  ทองนอก 1,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่49/2563 
ลว.  29 ก.ค.63 

 



 

แบบ  สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2563  (งบประมาณปี 2563) 

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 
อุปกรณ์ท าสื่อ โครงการโรงเรียน

สุจริต 
2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน PK 2,500 ร้าน PK 2,500 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่34/2563 
ลว.  27 ส.ค.63 

2 ทีวีติดห้องเรียน 18,180 18,180 เฉพาะเจาะจง ห้างโลตัส 18,180 ห้างโลตัส 18,180 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่35/2563 
ลว.  27 ส.ค.63 

3 จ้างท าป้ายวันแม่  ร.9 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 2,200 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 2,200 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่50/2563 
ลว. 27 ส.ค.63 

4 ป้ายประชาสัมพันธ์ 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 2,250 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮ้าส์ 2,250 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่51/2563 
ลว. 27 ส.ค.63 

5 จ้างตัดหญ้าอาคารมัธยม 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายจุมพล  ทองนอก 1,000 นายจุมพล  ทองนอก 1,000 
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างเลขที ่52/2563 
ลว. 27 ส.ค.63 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ  สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ประจ าเดือน กันยายน 2563  (งบประมาณปี 2563) 

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 

           
           
           
           
           

 
 

 




