
 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ       โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา     อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน            
ที ่               /๒๕62               วันที่   30 พฤศจิกายน  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 
พฤศจิกายน 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 พฤศจกิายน 2562 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

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

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่
สัญญา/ข้อตกลง 

1. ซื้อวัสดุและอุปกรณ ์ 3,091.23 บาท เฉพาะเจาะจง หจก. เบนซ์ บิว วัสดุก่อสร้าง หจก. เบนซ์ บิว วัสดุก่อสร้าง  
3,091.23 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

002/2563 
ลว. 14 พ.ย.62 

2. ซื้อวัสดุและอุปกรณ ์ 898.80 บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ทองไทวัสดุ 2559 หจก. ทองไทวัสดุ 2559  
898.80 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

003/2563 
ลว. 14 พ.ย.62 

3. ซื้อวัสดุและอุปกรณ ์ 400 บาท เฉพาะเจาะจง นายสวิง  เนตรปญัญา นายสวิง  เนตรปญัญา 
400 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

004/2563 
ลว.14 พ.ย.62 

4. ซื้อวัสดุและอุปกรณ ์ 200 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกาดลุงเงา ร้านกาดลุงเงา   
200 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

005/2563 
ลว.14 พ.ย.62 

5. ซื้อวัสดุและอุปกรณ ์ 642 บาท เฉพาะเจาะจง หจก. เบซน์ บิว วัสดุก่อสร้าง หจก. เบซน์ บิว วัสดุก่อสร้าง 
642 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

006/2563 
ลว.14 พ.ย.62 

6. ซื้อวัสดุและอุปกรณ ์ 1,347 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวสัดิการ ร้านค้าสวสัดิการ 
1,347 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

007/2563 
ลว.14 พ.ย.62 

7. ซื้อวัสดุและอุปกรณ ์ 1,090 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนายนต ์ ร้านพัฒนายนต ์
1,090 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

008/2563 
ลว.14 พ.ย.62 

8. ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร 3,690 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซีสเต็ม จ ากดั บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซีสเต็ม จ ากดั 
3,690 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

010/2563 
ลว.14 พ.ย.62 



9. ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร 4,390 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซีสเต็ม จ ากดั 
 

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซีสเต็ม จ ากดั 
4,390 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

011/2563 
ลว.14 พ.ย.62 

10. ซื้อวัสดุและอุปกรณ ์ 670 บาท  เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซีสเต็ม จ ากดั บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซีสเต็ม จ ากดั 
670 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

012/2563 
ลว.14 พ.ย.62 

11. ซื้อวัสดุและอุปกรณ ์ 2,700 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด 
2,700 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

013/2563 
ลว.14 พ.ย.62 

12. ซื้อวัสดุและอุปกรณ ์ 3,520 บาท เฉพาะเจาะจง นางบรรทม จามสิงห์ค า นางบรรทม จามสิงห์ค า 
3,520 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

015/2563 
ลว.14 พ.ย.62 

13. ซื้อวัสดุและอุปกรณ ์ 1,200 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด 
 

บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด 
1,200 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

014/2563 
ลว.14 พ.ย.62 

14. ซื้อวัสดุและอุปกรณ ์ ๖,๕๐๐ บาท  เฉพาะเจาะจง นายรักพงศ์  แป้นสุวรรณ นายรักพงศ์  แป้นสุวรรณ 
๖,๕๐๐ บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

015.1/2563 
ลว.14 พ.ย.62 

15. ซื้อหนังสือเรียน ๖,๐๑๕  บาท  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล ์

บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล ์
๖,๐๑๕ บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

016/2563 
ลว.14 พ.ย.62 

16. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน ๔๔,๗๑๕ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอรี่ จ ากดั บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอรี่ จ ากดั 
๔๔,๗๑๕ บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

017/2563 
ลว.  6 พ.ย.62 

17. จ้างเหมาตดัแต่งกิ่งไม ้ 4,350 บาท เฉพาะเจาะจง นายศรียรู  สุยะพันธ ์ นายศรียรู  สุยะพันธ ์
4,350 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

004/2563 
ลว.14 พ.ย.62 

18. จ้างเหมารถตู ้ ๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ วงศ์บุญท า นายคมสันต์ วงศ์บุญท า 
๗,๐๐๐ บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

006/2563 
ลว.13 พ.ย.62 

19. จ้างเหมารถตู ้ ๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ ชัยชื่นชม นายอนุรักษ์ ชัยชื่นชม 
๗,๐๐๐ บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

007/2563 
ลว.13 พ.ย.62 

 


