
 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ       โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา     อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน            
ที ่               /๒๕63               วันที่   31  มกราคม  2563 
เรื่อง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

     ตามที่โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ก าหนดให้รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ไว้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตร 9 (8) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือนนั้น 

  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรอบเดือน มกราคม  
2563 จ านวน   รายการ ตามแนบ สขร.1 ดังแนบ 

  เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
 
  ลงชื่อ       ลงชื่อ  
   (นางพัชราภรณ์  ทองมาก)         (นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์) 
          เจ้าหน้าที่พัสดุ        หัวหน้างานพัสดุ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ลงชื่อ  

         (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

************************************************************ 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่
สัญญา/ข้อตกลง 

1. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 3,520  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ 
3,520  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

022/2563 
ลว. 8 ม.ค.63 

2. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 1,000  บาท เฉพาะเจาะจง   ร้านค้าสวัสดิการ     ร้านค้าสวัสดิการ   
1,000  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

023/2563 
ลว. 8 ม.ค.63 

3. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 700  บาท เฉพาะเจาะจง   ร้านค้าสวัสดิการ     ร้านค้าสวัสดิการ   
700  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

024/2563 
ลว. 8 ม.ค.63 

4. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 1,030  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านปรัชญา ร้านปรัชญา 
1,030  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

026/2563 
ลว. 8 ม.ค.63 

5. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 4,200  บาท เฉพาะเจาะจง เครื่องแต่งกายบ้านนางกอย เครื่องแต่งกายบ้านนางกอย 
4,200  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

027/2563 
ลว. 8 ม.ค.63 

6. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 350 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดี   350 บาท เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

028/2563 
ลว. 8 ม.ค.63 

7. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 240 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ   ร้านค้าสวัสดิการ   
240 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

030/2563 
ลว. 8 ม.ค.63 

8. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 1,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ 
1,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

031/2563 
ลว. 8 ม.ค.63 



9. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 400 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ 
400 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

032/2563 
ลว. 8 ม.ค.63 

10. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 1,915.30 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เบนซ์ –บิว วัสดุ
ก่อสร้าง 

หจก.เบนซ์ –บิว วัสดุก่อสร้าง 
1,915.30 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

033/2563 
ลว. 8 ม.ค.63 

11. จ้างเข้าเล่มเอกสาร 210 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพรศรี พริ้นท์ ร้านพรศรี พริ้นท์ 
210 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

016/2563 
ลว. 8 ม.ค.63 

12. จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่มอัดกาว 

735 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา 

ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
735 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

017/2563 
ลว. 8 ม.ค.63 

13. จ้างท าป้ายไวนิล 300 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทัดเทพงานป้าย   ร้านทัดเทพงานป้าย   
300 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

018/2563 
ลว. 8 ม.ค.63 

14. จ้างท าป้ายไวนิล 300 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทัดเทพงานป้าย   ร้านทัดเทพงานป้าย   
300 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

019/2563 
ลว. 8 ม.ค.63 

15. จ้างท าป้าย 5,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์ ร้านอักษรศิลป์ 
5,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

020/2563 
ลว. 6 ม.ค.63 

16. จ้างท าป้ายไวนิล 1,600 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทัดเทพงานป้าย   ร้านทัดเทพงานป้าย   
1,600 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

022/2563 
ลว. 8 ม.ค.63 

17. ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

7,030  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง 
7,030  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

039/2563 
ลว. 2 ม.ค.63 

 


