
บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ท่ี          วันท่ี 31  ตุลาคม 2562 
เร่ือง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558  เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 
จ านวน  25  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
       ต าแหน่ง  ครู 
         เจ้าหน้าท่ี 

 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  

 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

       แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 
1 วัสดุโครงการฯ 1  ตุลาคม  2562 225.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพวัลย์ ร้านเทพวัลย์ บริหารท่ัวไป 
2 วัสดุโครงการฯ 1  ตุลาคม  2562 1,363.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพวัลย์ ร้านเทพวัลย์ บริหารวิชาการ 
3 วัสดุโครงการฯ 1  ตุลาคม  2562 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพวัลย์ ร้านเทพวัลย์ บริหารท่ัวไป 

4 เครื่องแต่งกายนักเรียน 2  ตุลาคม  2562 69,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตน้อย ร้านบัณฑิตน้อย ปัจจัยพื้นฐานฯ 

5 เครื่องแต่งกายนักเรียน 2  ตุลาคม  2562 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตน้อย ร้านบัณฑิตน้อย ปัจจัยพื้นฐานฯ 

6 วัสดุโครงการฯ 2  ตุลาคม  2562 1,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

7 วัสดุโครงการฯ 2  ตุลาคม  2562 3,132.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

8 วัสดุโครงการฯ 2  ตุลาคม  2562 2,775.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

9 วัสดุโครงการฯ 3  ตุลาคม  2562 404.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

10 วัสดุโครงการฯ 3  ตุลาคม  2562 269.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

11 วัสดุโครงการฯ 3  ตุลาคม  2562 550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

12 วัสดุโครงการฯ 7  ตุลาคม  2562 2,136.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

13 วัสดุโครงการฯ 7  ตุลาคม  2562 1,307.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 



 
 
 
 
 

คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซ้ือ 
วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

15 วัสดุโครงการฯ 7  ตุลาคม  2562 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

16 วัสดุโครงการฯ 7  ตุลาคม  2562 1,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

17 วัสดุโครงการฯ 7  ตุลาคม  2562 3,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

18 วัสดุโครงการฯ 7  ตุลาคม  2562 4,949.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

19 วัสดุโครงการฯ 7  ตุลาคม  2562 1,618.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

20 วัสดุโครงการฯ 7  ตุลาคม  2562 4,898.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

21 วัสดุโครงการฯ 7  ตุลาคม  2562 3,102.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

22 วัสดุโครงการฯ 7  ตุลาคม  2562 3,662.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

23 วัสดุโครงการฯ 7  ตุลาคม  2562 1,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

24 วัสดุโครงการฯ 7  ตุลาคม  2562 2,266.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

25 วัสดุโครงการฯ 
28  ตุลาคม  

2562 
699.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม ร้านคลีนิกคอม 

บริหารวิชาการ 
รวม 148,938.00   



บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ท่ี          วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
เร่ือง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558  เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 
2562 จ านวน  10  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
       ต าแหน่ง  ครู 
         เจ้าหน้าท่ี 

 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  

 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 



 

       แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 
จ้างเหมารถโดยสาร
โครงการฯ 

5  พฤศจิกายน  2562 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายแดน  ไสเอ้ย นายแดน  ไสเอ้ย บริหารวิชาการ 

2 ซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน 5  พฤศจิกายน  2562 25,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตน้อย ร้านบัณฑิตน้อย ปัจจันพื้นฐานฯ 

3 ซื้อวัสดุโครงการฯ 6  พฤศจิกายน  2562 2,385.00 เฉพาะเจาะจง 
ซีอาร์คอนโทรลอินเวอร์ เท
รด 

ซีอาร์คอนโทรลอินเวอร์ เท
รด 

บริหารวิชาการ 

4 
จ้างเหมารถโดยสาร
โครงการฯ 

13  พฤศจิกายน  
2562 

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระศักดิ์  ภิระบัน นายธีระศักดิ์  ภิระบัน บริหารวิชาการ 

5 
ซื้อยาโครงการงานอนามัย
โรงเรียน 

14  พฤศจิกายน  
2562 

5,994.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเจทีแอล อินเตอร์เทรด
จ ากัด 

บริษัทเจทีแอล อินเตอร์เท
รดจ ากัด 

บริหารท่ัวไป 

6 ซื้อวัสดุโครงการฯ 
14  พฤศจิกายน  

2562 
1,604.00 เฉพาะเจาะจง 

หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน 
หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

7 ซื้อวัสดุโครงการฯ 
20  พฤศจิกายน  

2562 
2,360.00 เฉพาะเจาะจง 

หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน 
หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

8 
จ้างประกอบอาหาร
โครงการฯ 

22  พฤศจิกายน  
2562 

43,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  จ ากัด นางอ านวย  จ ากัด บริหารวิชาการ 



คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซ้ือ 
วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

10 
จ้างท าฐานรองปั้นกิจกรรม
เด็กหัวศิลป์ 

25  พฤศจิกายน  
2562 

4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายอินผล  ปรีจันทร์ นายอินผล  ปรีจันทร์ บริหารวิชาการ 

รวม 94,043.00   



บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ท่ี          วันท่ี 29 ธันวาคม 2562 
เร่ือง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558  เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
จ านวน  35  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
       ต าแหน่ง  ครู 
         เจ้าหน้าท่ี 

 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  

 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 



 
 
 
 

 

 

 

       แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 
จ้างท าฐานรองปั้นกิจกรรม
เด็กหัวศิลป์ 

2  ธันวาคม  2562 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอินผล  ปรีจันทร์ นายอินผล  ปรีจันทร์ บริหารวิชาการ 

2 ซื้อวัสดุโครงการฯ 3  ธันวาคม  2562 3,515.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป่าแดงซีเมนต์บล็อก ร้านป่าแดงซีเมนต์บล็อก บริหารวิชาการ 
3 ซื้อวัสดุโครงการฯ 4  ธันวาคม  2562 2,377.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป่าแดงซีเมนต์บล็อก ร้านป่าแดงซีเมนต์บล็อก บริหารวิชาการ 
4 ซื้อวัสดุโครงการฯ 4  ธันวาคม  2562 1,612.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
5 ซื้อวัสดุโครงการฯ 4  ธันวาคม  2562 1,065.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
6 ซื้อวัสดุโครงการฯ 6  ธันวาคม  2562 1,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
7 ซื้อวัสดุโครงการฯ 9  ธันวาคม  2562 5,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตน้อย ร้านบัณฑิตน้อย บริหารวิชาการ 
8 ซื้อวัสดุโครงการฯ 11  ธันวาคม  2562 2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม ร้านคลีนิกคอม บริหารวิชาการ 
9 ซื้อเส้ือโครงการฯ 12  ธันวาคม  2562 1,192.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตน้อย ร้านบัณฑิตน้อย บริหารวิชาการ 

10 
จ้างเหมารถโดยสาร
โครงการฯ 

19  ธันวาคม  2562 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ  ศรีมงกุฎ นายสุวรรณ  ศรีมงกุฎ บริหารวิชาการ 

11 
จ้างเหมารถบรรทุก
อุปกรณ์โครงการฯ 

19  ธันวาคม  2562 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ์  ผ่องศรี นายภาณุพงษ์  ผ่องศรี บริหารวิชาการ 

12 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 



คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซ้ือ 
วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

14 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
15 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 2,402.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
16 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 2,466.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
17 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 1,710.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
18 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 1,710.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
19 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
20 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 1,710.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
21 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 1,710.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
22 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 1,710.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
23 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 2,866.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
24 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 3,565.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
25 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 3,565.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
26 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 3,565.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
27 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 3,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
28 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 3,565.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
29 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 1,465.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
30 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 3,565.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
31 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 565.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
32 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 3,564.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซ้ือ 
วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

33 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
34 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 1,193.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
35 ซื้อวัสดุโครงการฯ 20  ธันวาคม  2562 3,089.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

รวม 102,635.00   



บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ท่ี          วันท่ี 31  มกราคม 2563 
เร่ือง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558  เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน มกราคม 2563 
จ านวน  8  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
       ต าแหน่ง  ครู 
         เจ้าหน้าท่ี 

 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  

 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 



              แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 
จ้างเหมารถโดยสาร
โครงการฯ 

2  มกราคม  2563 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  ศรีชัยยา นายอุทัย  ศรีชัยยา บริหารวิชาการ 

2 
จ้างเหมาประกอบอาหาร
โครงการฯ 

2  มกราคม  2563 5,040.00 เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  จ ากัด นางอ านวย  จ ากัด บริหารวิชาการ 

3 
จ้างเหมารถโดยสาร
โครงการฯ 

9  มกราคม  2563 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  ศรีชัยยา นายอุทัย  ศรีชัยยา บริหารวิชาการ 

4 
จ้างเหมาประกอบอาหาร
โครงการฯ 

9  มกราคม  2563 4,720.00 เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  จ ากัด นางอ านวย  จ ากัด บริหารวิชาการ 

5 
ป้ายไวนิลกิจกรรมธนาคาร
ความดี 

10  มกราคม  
2563 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย  จ ากัด บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย  จ ากัด บริหารวิชาการ 

6 ซื้อวัสดุโครงการฯ 
24  มกราคม  

2563 
5,349.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

7 ซื้อวัสดุโครงการฯ 
24  มกราคม  

2563 
2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

8 
จ้างเหมารถโดยสาร
โครงการฯ 

31  มกราคม  
2563 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายแดน  ไสเอ้ย นายแดน  ไสเอ้ย บริหารวิชาการ 

รวม 38,109.00   



บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ท่ี          วันท่ี 28  กุมภาพันธ์  2563 
เร่ือง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558  เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 
2563 จ านวน  8  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
       ต าแหน่ง  ครู 
         เจ้าหน้าท่ี 

 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  

 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 



       แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์ 2563 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 
จ้างเหมาเทพื้นท่ีจอดรถ 
โครงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ี 

5  กุมภาพันธ์  2563 15,890.00 เฉพาะเจาะจง นายอินผล  ปรีจันทร์ นายอินผล  ปรีจันทร์ บริหารท่ัวไป 

2 
จ้างเหมาประกอบอาหาร
โครงการฯ 

17 กุมภาพันธ ์2563 13,440.00 เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  จ ากัด นางอ านวย  จ ากัด บริหารวิชาการ 

3 
จ้างเหมาประกอบอาหาร
โครงการฯ 

18 กุมภาพันธ ์2563 4,336.00 เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  จ ากัด นางอ านวย  จ ากัด บริหารวิชาการ 

4 ซื้อเครื่องแต่งกาย 25  กุมภาพันธ์ 2563 25,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตน้อย ร้านบัณฑิตน้อย 
ปัจจัยพื้นฐา
ยากจน 

5 ซื้อเครื่องแต่งกาย 25  กุมภาพันธ์ 2563 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตน้อย ร้านบัณฑิตน้อย 
ปัจจัยพื้นฐา
ยากจน 

6 

ถ่ายเอกสารข้อสอบ Pre 
O-Net และเอกสารสรุป
องค์ความรู้ โครงการ
บูรณาการวิชาการ ป.4-6 

28  กุมภาพันธ์ 2563 2,387.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัชนีก๊อปป้ี ร้านรัชนีก๊อปป้ี บริหารวิชาการ 



คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซ้ือ 
วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

8 ซื้อวัสดุโครงการฯ 28  กุมภาพันธ์ 2563 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
รวม 150,053.00   



บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ท่ี          วันท่ี 31  มีนาคม  2563 
เร่ือง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558  เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน มีนาคม 2563 
จ านวน  16  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
       ต าแหน่ง  ครู 
         เจ้าหน้าท่ี 

 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  

 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 



 

 

 

       แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 
ถ่ายเอกสารกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน โครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3 มีนาคม 2563 3,763.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัชนีก๊อปป้ี ร้านรัชนีก๊อปป้ี บริหารวิชาการ 

2 ซื้อวัสดุโครงการฯ 6 มีนาคม  2562 19,200.00 เฉพาะเจาะจง กิตติไอทีซัพพลาย กิตติไอทีซัพพลาย นโยบายเร่งด่วน 
3 ซื้อวัสดุโครงการฯ 6 มีนาคม  2562 3,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
4 ซื้อวัสดุโครงการฯ 6 มีนาคม  2562 2,067.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
5 ซื้อวัสดุโครงการฯ 6 มีนาคม  2562 5,993.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
6 ซื้อหนังสือเรียน 6 มีนาคม  2562 275,054.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์จ ากัด บริษัทมิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์จ ากัด บริหารวิชาการ 
7 ซื้อวัสดุโครงการฯ 6 มีนาคม  2562 420.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
8 ซื้อวัสดุโครงการฯ 6 มีนาคม  2562 3,428.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
9 ซื้อวัสดุโครงการฯ 6 มีนาคม  2562 6,059.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

10 ซื้อวัสดุโครงการฯ 6 มีนาคม  2562 8,670.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
11 ซื้อวัสดุโครงการฯ 6 มีนาคม  2562 3,841.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
12 ซื้อวัสดุโครงการฯ 6 มีนาคม  2562 6,347.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 



คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซ้ือ 
วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

13 ซื้อวัสดุโครงการฯ 6 มีนาคม  2562 364.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
14 ซื้อวัสดุโครงการฯ 6 มีนาคม  2562 762.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

15 
ถ่ายเอกสารโครงการบูรณา
การวิชาการ ม.1-3 

10 มีนาคม 2563 8,998.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัชนีก๊อปป้ี ร้านรัชนีก๊อปป้ี บริหารวิชาการ 

16 
จ้างเหมาประกอบอาหาร
โครงการฯ 

11 มีนาคม 2563 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  จ ากัด นางอ านวย  จ ากัด บริหารวิชาการ 

รวม 353,216.00   



บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ท่ี          วันท่ี 30  เมษายน  2563 
เร่ือง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558  เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน เมษายน 2563 
จ านวน  1  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
       ต าแหน่ง  ครู 
         เจ้าหน้าท่ี 

 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  

 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 



       แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 
1 ซื้อโต๊ะนักเรียน 20 เมษายน 2563 33,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์จ ากัด บริษัทมิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์จ ากัด สพป.ชร3 

รวม 33,180.00   



บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ท่ี          วันท่ี 28  พฤษภาคม  2563 
เร่ือง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558  เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน พฤษภาคม 
2563 จ านวน  4  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
       ต าแหน่ง  ครู 
         เจ้าหน้าท่ี 

 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  

 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 



       สขร.1 
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 
ถ่ายเอกสารใบงานการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
ป.1-3 

7 พฤษภาคม 
2563 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเรณูธุรกิจ ร้านเรณูธุรกิจ บริหารวิชาการ 

2 
ถ่ายเอกสารใบงานการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
ป.4-6 

7 พฤษภาคม 
2563 

8,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัชนีก๊อปป้ี ร้านรัชนีก๊อปป้ี บริหารวิชาการ 

3 
ถ่ายเอกสารใบงานการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
ม.1-3 

7 พฤษภาคม 
2563 

13,268.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหมืองแดงก๊อปป้ี ร้านเหมืองแดงก๊อปป้ี บริหารวิชาการ 

4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ 
7 พฤษภาคม 

2563 
2,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหมืองแดงก๊อปป้ี ร้านเหมืองแดงก๊อปป้ี บริหารวิชาการ 

รวม 33,838.00   



บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ท่ี          วันท่ี 30  มิถุนายน  2563 
เร่ือง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558  เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
จ านวน  8  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
       ต าแหน่ง  ครู 
         เจ้าหน้าท่ี 

 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  

 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 



       สขร.1 
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 
จ้างเหมาท าตู้เก็บเครื่องดนตรี
และชุดดุริยางค์ กิจกรรมดนตรี
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

8 มิถุนายน 2563 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอินผล  ปรีจันทร์ นายอินผล  ปรีจันทร์ บริหารวิชาการ 

2 
ป้ายไวนิลโครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

15 มิถุนายน 
2563 

1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย  จ ากัด บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย  จ ากัด บริหารท่ัวไป 

3 
จ้างท าช้ันวางหนังสือและโต๊ะ
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

15 มิถุนายน 
2563 

30,800.00 เฉพาะเจาะจง 
นายสวัสด์ิ พงษ์ปวน 

นายสวัสด์ิ พงษ์ปวน บริหารวิชาการ 

4 ซื้อครุภัณฑ์โครงการฯ 
15 มิถุนายน 

2563 
9,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เจริญเน็ตเวิร์ค ร้าน ศ.เจริญเน็ตเวิร์ค บริหารท่ัวไป 

5 

ถ่ายเอกสารกิจกรรมพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้และคิด
ค านวณโครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

17 มิถุนายน 
2563 

3,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเรณูธุรกิจ ร้านเรณูธุรกิจ บริหารวิชาการ 



คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซ้ือ 
วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

7 
ซื้อยาโครงการเฝ้าระวังป้องกนั
และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 

19 มิถุนายน 
2563 

17,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเจทีแอล อินเตอร์เทรดจ ากัด บริษัทเจทีแอล อินเตอร์เทรดจ ากัด บริหารวิชาการ 

8 

จ้างเหมาท าอ่างล้างมือ 
โครงการเฝ้าระวังป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 

19 มิถุนายน 
2563 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอินผล  ปรีจันทร์ นายอินผล  ปรีจันทร์ บริหารท่ัวไป 

รวม 86,527.00   



บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ท่ี          วันท่ี 31  กรกฎาคม  2563 
เร่ือง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558  เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน กรกฎาคม 
2563 จ านวน  19  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
       ต าแหน่ง  ครู 
         เจ้าหน้าท่ี 

 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  

 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 



 

 

 

       สขร.1 
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2563 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 ซื้อวัสดุโครงการฯ 
1 กรกฎาคม 

2563 
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหมืองแดงก๊อปป้ี ร้านเหมืองแดงก๊อปป้ี บริหารวิชาการ 

2 ซื้อครุภัณฑ์โครงการฯ 
3 กรกฎาคม 

2563 4,390.00 เฉพาะเจาะจง 
กิตติไอทีซัพพลาย 

กิตติไอทีซัพพลาย บริหารวิชาการ 

3 ซื้อครุภัณฑ์โครงการฯ 
3 กรกฎาคม 

2563 4,390.00 เฉพาะเจาะจง 
กิตติไอทีซัพพลาย 

กิตติไอทีซัพพลาย บริหารท่ัวไป 

4 
ถ่ายเอกสารประกอบค่าย
บูรณาการวิชาการคุณค่าย
ตัวตน 

8 กรกฎาคม 
2563 

792.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหมืองแดงก๊อปป้ี ร้านเหมืองแดงก๊อปป้ี บริหารวิชาการ 

5 
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง
โครงการฯ 

10 กรกฎาคม 
2563 

4,700.00 เฉพาะเจาะจง  นางอ านวย  จ ากัด นางอ านวย  จ ากัด บริหารวิชาการ 

6 
จ้างติดต้ังเสียงตามสาย 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
โครงการกิจการนักเรียน 

10 กรกฎาคม 
2563 

8,935.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ  ค าแก้ว นายสราวุฒิ  ค าแก้ว บริหารท่ัวไป 

7 
 
ซื้อวัสดุโครงการฯ 
 

10 กรกฎาคม 
2563 

3,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม ร้านคลีนิกคอม บริหารวิชาการ 



คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซ้ือ 
วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

9 
จ้างเข้าเล่มเอกสารโครงการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

13 กรกฎาคม 
2563 

530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหมืองแดงก๊อปป้ี ร้านเหมืองแดงก๊อปป้ี 
บริหารนโยบาย
ฯ 

10 ซื้อวัสดุโครงการฯ 
14 กรกฎาคม 

2563 20,474.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านอาร์มสปอร์ต 

ร้านอาร์มสปอร์ต บริหารวิชาการ 

11 
ซื้อยาโครงการอนามัย
โรงเรียน 

14 กรกฎาคม 
2563 7,999.00 เฉพาะเจาะจง 

บริษัทเจทีแอล อินเตอร์เทรดจ ากัด 
บริษัทเจทีแอล อินเตอร์เทรดจ ากัด บริหารท่ัวไป 

12 ซื้อวัสดุโครงการฯ 
14 กรกฎาคม 

2563 970.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านเหมืองแดงก๊อปป้ี 

ร้านเหมืองแดงก๊อปป้ี 
บริหารนโยบาย
ฯ 

13 
ซื้อชุดดุริยางค์กิจกรรมดนตรี 
โครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

15 กรกฎาคม 
2563 

44,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเรืองการ์เม้นท์ ร้านบุญเรืองการ์เม้นท์ บริหารวิชาการ 

14 ซื้อวัสดุโครงการฯ 
22 กรกฎาคม 

2563 14,610.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&
คอมพิวเตอร์ 

ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&
คอมพิวเตอร์ 

บริหารวิชาการ 

15 ซื้อวัสดุโครงการฯ 
22 กรกฎาคม 

2563 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&
คอมพิวเตอร์ 

ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&
คอมพิวเตอร์ 

บริหารวิชาการ 

16 ซื้อวัสดุโครงการฯ 
22 กรกฎาคม 

2563 5,540.00 เฉพาะเจาะจง 
กิตติไอทีซัพพลาย 

กิตติไอทีซัพพลาย 
บริหารวิชาการ 

17 
ป้ายไวนิลโครงการกิจการ
นักเรียน 

24 กรกฎาคม 
2563 

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย  จ ากัด บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย  จ ากัด บริหารท่ัวไป 



คร้ัง
ท่ี 

รายการ 
วันเดือนป ี

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซ้ือ 
วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

18 

จ้างเหมาปูกระเบ้ืองและเท
พื้นโครงการพฒันาห้องเรียน
เด็กพิเศษและห้องเรียน
ศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

24 กรกฎาคม 
2563 

57,420.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าเนียร  ค าปาวีระ นายจ าเนียร  ค าปาวีระ บริหารวิชาการ 

19 
เข้าเล่มเอกสารโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

29 กรกฎาคม 
2563 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหมืองแดงก๊อปป้ี ร้านเหมืองแดงก๊อปป้ี บริหารวิชาการ 

รวม 189,869.00   


