
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  3  พฤศจิกายน  2561 

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามท่ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น 

  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2562  ในรอบเดือนตุลาคม 2561 จ านวน  8  รายการ ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ  

   เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
 

1.   เห็นชอบ 
       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ  เดือนตุลาคม 2561  

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่
สัญญา/ขอ้ตกลง 

1 จ้างครูอัตราจ้างสาขาปฐมวัย 54,000 เฉพาเจาะจง นางสาวจามาพร วงศ์จ าปา นางสาวจามาพร วงศ์จ าปา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามท่ีจัดจ้าง 

จ.1/2562 
ลว. 1 ต.ค. 61 

2 จ้างครูอัตราจ้างสาขาปฐมวัย 54,000 เฉพาเจาะจง นางสาวณัฐภรณ์ อันชัยศร ี นางสาวณัฐภรณ์ อันชัยศร ี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามท่ีจัดจ้าง 

จ.2/2562 
ลว. 1 ต.ค. 61 

3 จ้างครูอัตราจ้างสาขา
วิทยาศาสตร์ 

57,000 เฉพาเจาะจง นางสาวเจษฎาภรณ์ มณีศร ี นางสาวเจษฎาภรณ์ มณีศร ี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามท่ีจัดจ้าง 

จ.3/2562 
ลว. 1 ต.ค. 61 

4 จ้างเหมารถน านักเรียนไป
ทัศนศึกษา จ.ปทุมธานี 

15,000 เฉพาเจาะจง นายชวลิตร กล่อมกลาง 
ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท 

นายชวลิตร กล่อมกลาง 
ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ.4/2562 
ลว. 8 ต.ค. 61 

5 จ้างเหมารถน านักเรียนไป
ทัศนศึกษา จ.ปทุมธานี 

15,000 เฉพาเจาะจง นางสาวสมมนัส ค ามั่น 
ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท 

นางสาวสมมนัส ค ามั่น 
ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ.5/2562 
ลว. 8 ต.ค. 61 

6 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
พัฒนาการอ่าน การเขียน 
นักเรียนปฐมวัย 

1,800 เฉพาเจาะจง ร้านสมบัติพานิช 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท 

ร้านสมบัติพานิช 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ.6/2562 
ลว. 29 ต.ค. 61 

7 จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันนักเรียน 

339,000 เฉพาเจาะจง นางปิ่นเพชร ไกรจะบก 
ราคาท่ีเสนอ 339,000 บาท 

นางปิ่นเพชร ไกรจะบก 
ราคาท่ีเสนอ 339,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ.7/2562 
ลว. 29 ต.ค. 61 

8 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ส่งเสริมรักษ์สุขภาพ 

4,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.1/2562 
ลว. 29 ต.ค. 61 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  5  ธันวาคม  2561 

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามท่ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น 

  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2562  ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 จ านวน  9  รายการ ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ  

   เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
 

1.   เห็นชอบ 
       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ  เดือนพฤศจิกายน 2561  

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่
สัญญา/ขอ้ตกลง 

1 จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ 

4,350 เฉพาเจาะจง สมบัติพานิช 
ราคาท่ีเสนอ 4,350 บาท 

สมบัติพานิช 
ราคาท่ีเสนอ 4,350 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.2/2562 
ลว. 7 พ.ย. 61 

2 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

8,960 เฉพาเจาะจง ร้านพินิขพืชไร่ 
ราคาท่ีเสนอ 8,960 บาท 

ร้านพินิขพืชไร่ 
ราคาท่ีเสนอ 8,960 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.3/2562 
ลว. 7 พ.ย. 61 

3 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

23,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 23,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 23,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.4/2562 
ลว. 12 พ.ย. 61 

4 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
พัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 

10,500 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 10,500 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 10,500 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.5/2562 
ลว. 13 พ.ย. 61 

5 จัดซื้อวัสดุตามโครงการผลิต
สื่อการเรียนรู้และจัดหาสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และ
บริการ 
 
 
 
 
 
 

4,000 เฉพาเจาะจง นายวินุวัฒน์  ขันเขต  
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท 

นายวินุวัฒน์  ขันเขต  
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.6/2562 
ลว. 13 พ.ย. 61 



ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่
สัญญา/ขอ้ตกลง 

6 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

6,150 เฉพาเจาะจง นายจรูญ เชิงเขา 
ราคาท่ีเสนอ 6,150 บาท 

นายจรูญ เชิงเขา 
ราคาท่ีเสนอ 6,150 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.7/2562 
ลว. 23 พ.ย. 61 

7 จัดซื้อวัสดุตามโครงการเสริม
ทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่
กระบวนการคิด 

6,500 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 6,500 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 6,500 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.8/2562 
ลว. 23 พ.ย. 61 

8 จัดซื้อวัสดุตามโครงการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการบริหาร
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.9/2562 
ลว. 26 พ.ย. 61 

9 จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ 

1,850 เฉพาเจาะจง ส.วันทนะ พิมพ์ดีด 
ราคาท่ีเสนอ 1,850 บาท 

ส.วันทนะ พิมพ์ดีด 
ราคาท่ีเสนอ 1,850 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.10/2562 
ลว. 28 พ.ย. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  7  มกราคม  2562 

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามท่ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น 

  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2562  ในรอบเดือนธันวาคม 2561 จ านวน  3  รายการ ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ  

   เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
 

1.   เห็นชอบ 
       2.   อนุมัติ 

            

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด



สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ  เดือนธันวาคม 2561  

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่
สัญญา/ขอ้ตกลง 

1 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
บริหารจัดการศึกษาสายชั้น
ปฐมวัย 

15,264 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 15,264 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 15,264 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.11/2562 
ลว. 12 ธ.ค. 61 

2 เช่าบริการอินเตอร์เน็ต 11,556 เฉพาเจาะจง ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 
ราคาท่ีเสนอ 11,556 บาท 

ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 
ราคาท่ีเสนอ 11,556 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ.8/2562 
ลว. 13 ธ.ค. 61 

3 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
นิทรรศการและส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

1,095 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,095 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,095 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.12/2562 
ลว. 18 ธ.ค. 61 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  1  กุมภาพันธ์  2562 

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามท่ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น 

  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2562  ในรอบเดือนมกราคม 2562 จ านวน  3  รายการ ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ  

   เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
 

1.   เห็นชอบ 
       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ  เดือนมกราคม 2562  

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่
สัญญา/ขอ้ตกลง 

1 จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันนักเรียน 

337,000 เฉพาเจาะจง นางปิ่นเพชร ไกรจะบก 
ราคาท่ีเสนอ 337,000 บาท 

นางปิ่นเพชร ไกรจะบก 
ราคาท่ีเสนอ 337,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ.9/2562 
ลว. 14 ม.ค. 62 

2 จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ 

4,500 เฉพาเจาะจง ส.วันทนะ พิมพ์ดีด 
ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท 

ส.วันทนะ พิมพ์ดีด 
ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.13/2562 
ลว. 22 ม.ค. 62 

3 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

6,412 เฉพาเจาะจง ป๊อก ป๊อก ถ่ายเอกสาร 
ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 

ราคาท่ีเสนอ 6,412 บาท 

ป๊อก ป๊อก ถ่ายเอกสาร 
ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 

ราคาท่ีเสนอ 6,412 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.14/2562 
ลว.  24 ม.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  1  มีนาคม  2562 

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามท่ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น 

  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2562  ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จ านวน  2  รายการ ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ  

   เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
 

1.   เห็นชอบ 
       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ  เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่
สัญญา/ขอ้ตกลง 

1 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ 6 
สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์
การเลือกต้ังสมาชิก สภา
ผู้แทนราษฎร 

2,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.16/2562 
ลว. 14 ก.พ. 62 

2 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพวิทย์ – คณิต 
ส าหรับปฐมวัย 

10,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.17/2562 
ลว. 26 ก.พ. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  1  เมษายน  2562 

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามท่ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น 

  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2562  ในรอบเดือนมีนาคม 2562 จ านวน  8  รายการ ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ  

   เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
 

1.   เห็นชอบ 
       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ  เดือนมีนาคม 2562  

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่
สัญญา/ขอ้ตกลง 

1 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

10,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.18/2562 
ลว. 1 มี.ค. 62 

2 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
พัฒนาวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

3,045 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 3,045 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 3,045 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.19/2562 
ลว. 4 มี.ค. 62 

3 จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ 
 

4,500 เฉพาเจาะจง ส.วันทนะ พิมพ์ดีด 
ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท 

ส.วันทนะ พิมพ์ดีด 
ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.20/2562 
ลว. 13 มี.ค. 62 

4 จัดซื้อวัสดุตามโครงการการ
จัดการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 
 

4,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.21/2562 
ลว. 21 มี.ค. 62 

5 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
พัฒนา1สักยภาพสู่สากล 
 
 

2,005 เฉพาเจาะจง สมบัติพานิช 
ราคาท่ีเสนอ 2,005 บาท 

 
 
 
 
 
 

สมบัติพานิช 
ราคาท่ีเสนอ 2,005 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.22/2562 
ลว. 21 มี.ค. 62 



ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่
สัญญา/ขอ้ตกลง 

6 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

6,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.23/2562 
ลว. 21 มี.ค. 62 

7 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
พัฒนาครูผู้สอนและนักเรียน
แกนน าเพ่ือพูดภาษาอังกฤษ 

2,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.24/2562 
ลว. 21 มี.ค. 62 

8 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบคัด
ลายมือ 

3,000 เฉพาเจาะจง ป๊อก ป๊อก ถ่ายเอกสาร 
ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 

ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท 

ป๊อก ป๊อก ถ่ายเอกสาร 
ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 

ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ.10/2562 
ลว. 25 มี.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  2  พฤษภาคม  2562 

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามท่ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น 

  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2562  ในรอบเดือนเมษายน 2562 จ านวน  4  รายการ ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ  

   เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
 

1.   เห็นชอบ 
       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ  เดือนเมษายน 2562  

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่
สัญญา/ขอ้ตกลง 

1 จ้างครูอัตราจ้างสาขาปฐมวัย 57,000 เฉพาเจาะจง นางสาวจามาพร วงศ์จ าปา นางสาวจามาพร วงศ์จ าปา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามท่ีจัดจ้าง 

จ.12/2562 
ลว. 1 เม.ษ. 62 

2 จ้างครูอัตราจ้างสาขาปฐมวัย 57,000 เฉพาเจาะจง นางสาวณัฐภรณ์ อันชัยศร ี นางสาวณัฐภรณ์ อันชัยศร ี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามท่ีจัดจ้าง 

จ.13/2562 
ลว. 1 เม.ษ. 62 

3 จ้างครูอัตราจ้างสาขา
วิทยาศาสตร์ 

60,000 เฉพาเจาะจง นางสาวเจษฎาภรณ์ มณีศร ี นางสาวเจษฎาภรณ์ มณีศร ี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามท่ีจัดจ้าง 

จ.14/2562 
ลว. 1 เม.ษ. 62 

4 จ้างครูอัตราจ้างสาขา
ภาษาอังกฤษ 

43,200 เฉพาเจาะจง นางสาวอารดา จันทะผิว นางสาวอารดา จันทะผิว เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามท่ีจัดจ้าง 

จ.15/2562 
ลว. 1 เม.ษ. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  3  มิถุนายน  2562 

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามท่ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น 

  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2562  ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน  9  รายการ ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ  

   เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
 

1.   เห็นชอบ 
       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ  เดือนพฤษภาคม 2562  

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่
สัญญา/ขอ้ตกลง 

1 จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันนักเรียน 

341,000 เฉพาเจาะจง นางปิ่นเพชร ไกรจะบก 
ราคาท่ีเสนอ 341,000 บาท 

นางปิ่นเพชร ไกรจะบก 
ราคาท่ีเสนอ 341,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ.11/2562 
ลว. 13 พ.ค. 62 

2 จัดซื้อวัสดุตามโครงการงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

15,250 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 15,250 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 15,250 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.25/2562 
ลว. 16 พ.ค. 62 

3 จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ 

4,903 เฉพาเจาะจง สมบัติพานิช 
ราคาท่ีเสนอ 4,903 บาท 

สมบัติพานิช 
ราคาท่ีเสนอ 4,903 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.26/2562 
ลว. 17 พ.ค. 62 

4 จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ 

14,800 เฉพาเจาะจง ส.วันทนะ พิมพ์ดีด 
ราคาท่ีเสนอ 14,800 บาท 

ส.วันทนะ พิมพ์ดีด 
ราคาท่ีเสนอ 14,800 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.27/2562 
ลว. 17 พ.ค. 62 

5 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

46,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 46,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 46,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.28/2562 
ลว. 24 พ.ค. 62 

6 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

14,000 เฉพาเจาะจง ร.จรูญ ไม้กวาด 
ราคาท่ีเสนอ 14,000 บาท 

ร.จรูญ ไม้กวาด 
ราคาท่ีเสนอ 14,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.29/2562 
ลว. 24 พ.ค. 62 

7 จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ 
 
 
 
 

4,889 เฉพาเจาะจง สมบัติพานิช 
ราคาท่ีเสนอ 4,889 บาท 

สมบัติพานิช 
ราคาท่ีเสนอ 4,889 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.30/2562 
ลว. 31 พ.ค. 62 



ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่
สัญญา/ขอ้ตกลง 

8 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1,500 เฉพาเจาะจง ร้านพินิขพืชไร่ 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท 

ร้านพินิขพืชไร่ 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.31/2562 
ลว. 31 พ.ค. 62 

9 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ห้องสมุดน่ารู้คู่เทคโนโลยี 

10,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.32/2562 
ลว. 31 พ.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  2  กรกฎาคม  2562 

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามท่ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น 

  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2562  ในรอบเดือนมิถุนายน 2562 จ านวน  8  รายการ ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ  

   เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
 

1.   เห็นชอบ 
       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ  เดือนมิถุนายน 2562  

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที่/วันที ่

สัญญา/ขอ้ตกลง 
1 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ

อาหารกลางวัน 
37,500 เฉพาเจาะจง จ.ประดิษฐ์การไฟฟ้า 

ราคาท่ีเสนอ 37,500 บาท 
จ.ประดิษฐ์การไฟฟ้า 

ราคาท่ีเสนอ 37,500 บาท 
เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.35/2562 
ลว. 3 มิ.ย. 62 

2 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
บริหารจัดการสายชั้นปฐมวัย 

16,756 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 16,756 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 16,756 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.33/2562 
ลว. 5 มิ.ย. 62 

3 จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ 

6,350 เฉพาเจาะจง ส.วันทนะ พิมพ์ดีด 
ราคาท่ีเสนอ 6,350 บาท 

ส.วันทนะ พิมพ์ดีด 
ราคาท่ีเสนอ 6,350 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.34/2562 
ลว. 6 มิ.ย. 62 

4 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ห้องเรียน Intensive 
English Program (IEP) 

4,395 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 4,395 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 4,395 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.39/2562 
ลว. 13 มิ.ย. 62 

5 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ห้องเรียน Intensive 
English Program (IEP) 

10,000 เฉพาเจาะจง ชัยเทพ เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท 

ชัยเทพ เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.38/2562 
ลว. 14 มิ.ย. 62 

6 จัดซื้อวัสดุตามโครงการรักษ์
สุขภาพ 

4,000 เฉพาเจาะจง โฮมยา 
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท 

โฮมยา 
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.40/2562 
ลว. 14 มิ.ย. 62 

7 จัดซื้อวัสดุตามโครงการผลิต
สื่อการเรียนรู้และจัดหาสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และ
บริการ 
 
 
 
 

5,000 เฉพาเจาะจง ป๊อก ป๊อก ถ่ายเอกสาร 
ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 

ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท 

ป๊อก ป๊อก ถ่ายเอกสาร 
ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 

ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.41/2562 
ลว. 26 มิ.ย. 62 



ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่
สัญญา/ขอ้ตกลง 

8 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ห้องเรียน Intensive 
English Program (IEP) 

2,100 เฉพาเจาะจง  
ราคาท่ีเสนอ 2,100 บาท 

 
ราคาท่ีเสนอ 2,100 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.42/2562 
ลว. 27 มิ.ย. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  1  สิงหาคม  2562 

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามท่ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น 

  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2562  ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 จ านวน  7  รายการ ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ  

   เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
 

1.   เห็นชอบ 
       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ  เดือนกรกฎาคม 2562  

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที่/วันที ่

สัญญา/ขอ้ตกลง 
1 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

7,500 เฉพาเจาะจง ธัชพลพันธ์ุปลา 
ราคาท่ีเสนอ 7,500 บาท 

ธัชพลพันธ์ุปลา 
ราคาท่ีเสนอ 7,500 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.43/2562 
ลว. 1 ก.ค. 62 

2 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ห้องเรียน Intensive 
English Program (IEP) 

6,405 เฉพาเจาะจง  
ราคาท่ีเสนอ 6,405 บาท 

 
ราคาท่ีเสนอ 6,405 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.44/2562 
ลว. 8 ก.ค. 62 

3 จัดซื้อวัสดุตามโครงการผลิต
สื่อการเรียนรู้และจัดหาสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และ
บริการ 

40,000 เฉพาเจาะจง นายวินุวัฒน์  ขันเขต  
ราคาท่ีเสนอ 40,000 บาท 

นายวินุวัฒน์  ขันเขต  
ราคาท่ีเสนอ 40,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.45/2562 
ลว. 9 ก.ค. 62 

4 จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ 

4,960 เฉพาเจาะจง สมบัติพานิช 
ราคาท่ีเสนอ 4,960 บาท 

สมบัติพานิช 
ราคาท่ีเสนอ 4,960 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.46/2562 
ลว. 9 ก.ค. 62 

5 จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ 

3,104 เฉพาเจาะจง ส.วันทนะ พิมพ์ดีด 
ราคาท่ีเสนอ 3,104 บาท 

ส.วันทนะ พิมพ์ดีด 
ราคาท่ีเสนอ 3,104 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.47/2562 
ลว. 25 ก.ค. 62 

6 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
พัฒนาวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 
 
 
 
 

1,500 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.48/2562 
ลว. 25 มิ.ย. 62 



ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่
สัญญา/ขอ้ตกลง 

7 จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันนักเรียน 

346,000 เฉพาเจาะจง นางปิ่นเพชร ไกรจะบก 
ราคาท่ีเสนอ 346,000 บาท 

นางปิ่นเพชร ไกรจะบก 
ราคาท่ีเสนอ 346,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ.16/2562 
ลว. 26 ก.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  2  กันยายน  2562 

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามท่ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น 

  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2562  ในรอบเดือนสิงหาคม 2562 จ านวน  9  รายการ ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ  

   เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
 

1.   เห็นชอบ 
       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ  เดือนสิงหาคม 2562  

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที่/วันที ่

สัญญา/ขอ้ตกลง 
1 จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดหา

วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ 

4,500 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.50/2562 
ลว. 5 ส.ค. 62 

2 จัดซื้อวัสดุตามโครงการรักษ์
สุขภาพ 
 

4,000 เฉพาเจาะจง โฮมยา 
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท 

โฮมยา 
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.51/2562 
ลว. 19 ส.ค. 62 

3 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

5,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.52/2562 
ลว. 26 ส.ค. 62 

4 จัดจ้างท าป้ายไวนิลส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิทย์-คณิต 
ปฐมวัย 

1,300 เฉพาเจาะจง ร้านฝนกะจันงานศิลป์    
ราคาท่ีเสนอ 1,300 บาท 

ร้านฝนกะจันงานศิลป์    
ราคาท่ีเสนอ 1,300 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ.17/2562 
ลว. 26 ส.ค. 62 

5 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพตามความ
ถนัดและความสนใจ 

5,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.53/2562 
ลว. 29 ส.ค. 62 

6 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

10,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.54/2562 
ลว. 30 ส.ค. 62 



ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่
สัญญา/ขอ้ตกลง 

7 จัดซื้อวัสดุตามโครงการรักษ์
สุขภาพ 
 

3,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.55/2562 
ลว. 28 ส.ค. 62 

8 จัดซื้อวัสดุตามโครงการงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

480 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 480 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 480 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.56/2562 
ลว. 28 ส.ค. 62 

9 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
ศิลปะ 
 

6,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.57/2562 
ลว. 30 ส.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  1  ตุลาคม  2562 

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามท่ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น 

  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2562  ในรอบเดือนกันยายน 2562 จ านวน  10  รายการ ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ  

   เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
 

1.   เห็นชอบ 
       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ  เดือนกันยายน 2562  

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที่/วันที ่

สัญญา/ขอ้ตกลง 
1 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพตามความ
ถนัดและความสนใจ 

5,600 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 5,600 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 5,600 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.58/2562 
ลว. 4 ก.ย. 62 

2 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ส่งเสริมพลานามัยโรงเรียน 
 

12,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.59/2562 
ลว. 9 ก.ย. 62 

3 จัดซื้อวัสดุตามโครงการการ
จัดการเรียนรู้สู่สากล 
 

4,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.60/2562 
ลว. 16 ก.ย. 62 

4 จ้างเหมารถน านักเรียนไป
ทัศนศึกษา จ.สรแก้ว 
 

6,000 เฉพาเจาะจง นางกันยา ควรสงวน 
ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท 

นางกันยา ควรสงวน 
ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ.18/2562 
ลว. 19 ก.ย. 62 

5 จ้างเหมารถน านักเรียนไป
ทัศนศึกษา จ.สรแก้ว 
 

6,000 เฉพาเจาะจง นางเครือมาศ สุขสุเดช 
ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท 

นางเครือมาศ สุขสุเดช 
ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ.19/2562 
ลว. 19 ก.ย. 62 

6 จ้างเหมารถน านักเรียนไป
ทัศนศึกษา จ.ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 

12,000 เฉพาเจาะจง นางสาวสมมนัส ค ามั่น 
ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท 

นางสาวสมมนัส ค ามั่น 
ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ.20/2562 
ลว. 20 ก.ย. 62 



ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่
สัญญา/ขอ้ตกลง 

7 จ้างเหมารถน านักเรียนไป
ทัศนศึกษา จ.ฉะเชิงเทรา 
 
 

12,000 เฉพาเจาะจง นางสาวชฎากาญจน์ สมจิตร์ 
ดาราพงษ์   

ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท 

นางสาวชฎากาญจน์ สมจิตร์ 
ดาราพงษ์   

ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ.21/2562 
ลว. 20 ก.ย. 62 

8 จัดซื้อวัสดุตามโครงการวัด
และประเมินผลตามสภาพ
จริง 
 

560 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 560 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 560 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.61/2562 
ลว. 25 ก.ย. 62 

9 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ 1 
ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
 

30,000 เฉพาเจาะจง หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท 

หจก.วังน้ าเย็นสหภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.62/2562 
ลว. 27 ก.ย. 62 

10 จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ 

2,800 เฉพาเจาะจง สมบัติพานิช 
ราคาท่ีเสนอ 2,800 บาท 

สมบัติพานิช 
ราคาท่ีเสนอ 2,800 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงาน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ซ.63/2562 
ลว. 27 ก.ย. 62 

 
 
 


