
 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ       โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา     อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน            
ที ่               /๒๕62               วันที่   31  ธันวาคม  2562 
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 ธันวาคม  
2562 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 ธนัวาคม  2562 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

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

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่
สัญญา/ข้อตกลง 

1. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 860  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ   ร้านค้าสวัสดิการ   
860  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

018/2563 
ลว. 12 ธ.ค. 62 

2. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 786.45  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เบนซ์ บิว วัสดุ 
ก่อสร้าง   

หจก.เบนซ์ บิว วัสดุ ก่อสร้าง   
786.45  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

019/2563 
ลว. 12 ธ.ค. 62 

3. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (ถัง
ดับเพลิง) 

1,500  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสารภี เซฟตี้ ไฟร์ ร้านสารภี เซฟตี้ ไฟร์ เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

021/2563 
ลว. 12 ธ.ค. 62 

4. ท าป้ายไวนิล 300 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทัดเทพงานป้าย ร้านทัดเทพงานป้าย 
300 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

010/2563 
ลว. 6 ธ.ค. 62 

5. ท าป้ายไวนิล 600 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทัดเทพงานป้าย ร้านทัดเทพงานป้าย 
600 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

011/2563 
ลว. 6 ธ.ค. 62 

6. ท าป้ายไวนิล 600 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทัดเทพงานป้าย ร้านทัดเทพงานป้าย 
600 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

012/2563 
ลว. 6 ธ.ค. 62 

7. จ้างรถรับ-ส่งนักเรียน 4,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ ชัยชื่นชม นายอนุรักษ์ ชัยชื่นชม 
4,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

013/2563 
ลว. 6 ธ.ค. 62 

8. จ้างรถรับ-ส่งนักเรียน 3,500 บาท เฉพาะเจาะจง นายอุดม แสงแก้ว   
 

นายอุดม แสงแก้ว   
3,500 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

014/2563 
ลว. 6 ธ.ค. 62 



9. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,000 บาท เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์เก็ตติ้ง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์เก็ตต้ิง 
3,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

015/2563 
ลว. 12 ธ.ค. 62 

10. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 5,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์ ร้านอักษรศิลป์ 
5,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

020/2563 
ลว. 12 ธ.ค. 62 

11. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 1,500 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ 
1,500 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

025/2563 
ลว. 19 ธ.ค. 62 

12. จ้างรถรับ-ส่งนักเรียน 6,370 บาท เฉพาะเจาะจง นายชุมพล ณรุณ นายชุมพล ณรุณ 
6,370 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

021/2563 
ลว. 16 ธ.ค. 62 

13. ซื้อน้ ามันหล่อลื่น 5,850  บาท   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง
5,850  บาท   

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

029/2563 
ลว. 1 ธ.ค. 62 

 


