
 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ       โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา     อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน            
ที ่               /๒๕63               วันที่   31 สิงหาคม  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.2563 ในรอบเดือน สิงหาคม
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 สงิหาคม 2563 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

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

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่
สัญญา/ข้อตกลง 

1 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

300 เฉพาะเจาะจง ร้านบาส เลเซอร์ปริ้นท์   ร้านบาส เลเซอร์ปริ้นท์   
300 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

065/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

2 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

2,796 เฉพาะเจาะจง สามศิริทรัพย์ เทรดดิ้ง   สามศิริทรัพย์ เทรดดิ้ง   
2,796 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

066/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

3 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

440 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนายนต์   ร้านพัฒนายนต์   
440 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

067/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

4 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

1,150 เฉพาะเจาะจง ร้านฝนทอง กรอบวิทย์   ร้านฝนทอง กรอบวิทย์   
1,150 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

068/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

5 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

670 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จ ากัด   บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จ ากัด  
670 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

069/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

6 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

4,950 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจดี
เชียงใหม่ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจดี
เชียงใหม่ 4,950 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

070/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

7 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

580 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ 
580 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

071/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

8 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

3,840 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นหนาว
คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จ ากัด 

บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ากัด 

3,840 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

072/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 



9 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

140 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ 
140 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

073/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

10 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

2,149 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 

2,149 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

075/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

11 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

5,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 

5,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

076/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

12 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน ตุลาคม 2562   

3,000 เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ 
มาร์เก็ตติ้ง 

หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์
เก็ตติ้ง 
3,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

044/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

13 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน ธันวาคม 2562   

3,000 เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ 
มาร์เก็ตติ้ง 

หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์
เก็ตติ้ง 
3,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

045/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

14 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน มกราคม 2563   

3,000 เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ 
มาร์เก็ตติ้ง 

หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์
เก็ตติ้ง 
3,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

046/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

15 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน กุมภาพันธ์ 2563   

3,000 เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ 
มาร์เก็ตติ้ง 

หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์
เก็ตติ้ง 
3,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

047/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

16 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน มีนาคม 2563   

3,000 เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ 
มาร์เก็ตติ้ง 

หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์
เก็ตติ้ง 
3,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

048/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 



17 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน เมษายน 2563   

3,000 เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ 
มาร์เก็ตติ้ง 

หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์
เก็ตติ้ง 
3,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

049/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

18 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน พฤษภาคม 2563   

3,000 เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ 
มาร์เก็ตติ้ง 

หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์
เก็ตติ้ง 
3,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

050/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

19 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน มิถุนายน 2563   

3,000 เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ 
มาร์เก็ตติ้ง 

หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์
เก็ตติ้ง 
3,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

051/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

20 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน กรกฎาคม 2563   

3,000 เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ 
มาร์เก็ตติ้ง 

หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์
เก็ตต้ิง 
3,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

052/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

21 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน สิงหาคม 2563   

3,000 เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ 
มาร์เก็ตติ้ง 

หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์เก็ตต้ิง 
3,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

053/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

22 จ้างท าป้ายไวนิล   860 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา ร้านอ้วนโฆษณา 
860 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

054/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

23 จ้างซ่อมรถยนต์โรงเรียน   1,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด 
1,200 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

055/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

24 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์
เอกสาร   

980 เฉพาะเจาะจง พี คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส   พี คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส   
980 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

056/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

25 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์
เอกสาร   

1,230 เฉพาะเจาะจง พี คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส   พี คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส   
1,230 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

057/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 

26 จ้างซ่อมรถยนต์โรงเรียน   1,700 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด   บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด   
1,700 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

058/2563 
ลว. 24 ส.ค.63 



 


