
๖๘ 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ที ่         วันที่ 30  ตุลาคม 2563 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558  เรื่องกำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
จำนวน  3  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
   ตำแหน่ง  คร ูวิทยฐานะ ชำนาญการ 

         เจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ...................................................................................................... .......... 
 

 
(นางวิธิดา  ตาวงค์) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................. .......... 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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        แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินงานการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ดำเนินการ ที่จัดซื้อ กลุ่มงาน 

1 

จ้างเหมารถโดยสานนำ
นักเรียนไปทัศนศึกษา
และกิจกรรมลูกเสือ
น้อยวัยอนุบาล 

19 ตุลาคม 2564 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแดน  ไสเอ้ย นายแดน  ไสเอ้ย บริหารวิชาการ 

2 
จ้างเหมารถโดยสานนำ
นักเรียนไปเข้าค่าย
คุณธรรม ป.4-6 

21 ตุลาคม 2563 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแดน  ไสเอ้ย นายแดน  ไสเอ้ย บริหารวิชาการ 

3 

จ้างเหมาประกอบอาหาร
และอาหารว่างโครงการ
พัฒนาสมรรถนะครูด้าน
การจัดการเรียนรู้สู่
ห้องเรียนในศตวรรษที่ 
21 

28 ตุลาคม 2563 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นางอำนวย  จำกัด นางอำนวย  จำกัด บริหารบุคคล 

รวม 7,900.00   
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ที ่         วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558  เรื่องกำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 
2563 จำนวน  25  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
   ตำแหน่ง  คร ูวิทยฐานะ ชำนาญการ 

         เจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................. .......... 
 

 
(นางวิธิดา  ตาวงค์) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................. .......... 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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       แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินงานการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ดำเนินการ ที่จัดซื้อ กลุ่มงาน 

1 
ซื้อเครื่องแต่งกายงบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน ชั้น ม.1-3 

9 พฤศจิกายน 2563 42,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตน้อย ร้านบัณฑิตน้อย 
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยาจน 

2 
ซื้อเครื่องแต่งกายงบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน ชั้น ป.4-6 

11 พฤศจิกายน  
2563 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตน้อย ร้านบัณฑิตน้อย 
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยาจน 

3 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมหนู
น้อยรักการอ่าน 

11 พฤศจิกายน  
2563 

4,632.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

4 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม
อุบาสกอุบาสิกาแก้ว 

11 พฤศจิกายน  
2563 

1,097.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

5 
ซื้อวัดสุอุปกรณ์กิจกรรมสื่อ
ภาษาแสนสนุก 

11 พฤศจิกายน  
2563 

2,997.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ลูกเสือน้อย 
11 พฤศจิกายน  

2563 
1,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

7 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
ทัศนศึกษา ป.1-3 

11 พฤศจิกายน  
2563 

850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

8 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
ลูกเสือ ป.1-3 

11 พฤศจิกายน  
2563 

850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

9 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม
ทัศนศึกษาอนุบาล 

11 พฤศจิกายน  
2563 

360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

10 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมลูก
รักกราบตักแม่ 

11 พฤศจิกายน  
2563 

1,515.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

11 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านสื่อของเล่น 

11 พฤศจิกายน  
2563 

6,689.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

12 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานระดับ
อนุบาล 

11 พฤศจิกายน  
2563 

4,242.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

13 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมหนู
น้อยรักสุขภาพ 

11 พฤศจิกายน  
2563 

8,282.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

14 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนเด็กพิเศษเรียนร่วม 

11 พฤศจิกายน  
2563 

2,248.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

15 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ 

11 พฤศจิกายน  
2563 

2,789.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

16 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาหลักสูตร 
 

11 พฤศจิกายน  
2563 

567.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

17 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ

บริหารจัดการและจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

11 พฤศจิกายน  
2563 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน 
บริหารงาน

บุคคล 

18 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่ 

11 พฤศจิกายน  
2563 

4,931.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารทั่วไป 

19 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
แนะแนว 

11 พฤศจิกายน  
2563 

2,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

20 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพห้องสมุดเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

11 พฤศจิกายน  
2563 

3,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

21 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมวัน
สำคัญ 

11 พฤศจิกายน  
2563 

1,413.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารทั่วไป 

22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
11 พฤศจิกายน  
2563 

4,597.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารทั่วไป 

23 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม
ยกระดับผลสัมทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

11 พฤศจิกายน  
2563 

1,001.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

24 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม
ศิลป์สร้างสรรค์ 

11 พฤศจิกายน  
2563 

8,670.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

25 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อ Covid 19 

25 พฤศจิกายน 
2563 

9,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอินเตอร์เทรดจำกัด บริษัทอินเตอร์เทรดจำกัด บริหารทั่วไป 

รวม 126,505.00   
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ที ่         วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558  เรื่องกำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ .2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
จำนวน  9  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
   ตำแหน่ง  คร ูวิทยฐานะ ชำนาญการ 

         เจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................. .......... 
 

 
(นางวิธิดา  ตาวงค์) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
........................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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        แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินงานการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ดำเนินการ ที่จัดซื้อ กลุ่มงาน 

1 
ซื้อชุดพ้ืนบ้านอีสานและชุดไทย
กิจกรรมบูรณาการนาฏศิลป์ 
  

14 ธันวาคม 
2563 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสีสันล้านนา ร้านสีสันล้านนา บริหารวิชาการ 

2 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการ
กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศกึษาเกาะช้าง
ประจำปีการศึกษา 2563 

15 ธันวาคม 
2563 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตน้อย ร้านบัณฑิตน้อย กลุ่มเกาะช้าง 

3 

ซื้อถ้วยรางวัล โครงการกีฬา
นักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเกาะช้างประจำปี
การศึกษา 2563 

16 ธันวาคม 
2563 

26,865.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงกีฬา ร้านเวียงกีฬา กลุ่มเกาะช้าง 

4 

ซื้อเหรียญรางวัล โครงการกีฬา
นักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเกาะช้างประจำปี
การศึกษา 2563 
  

16 ธันวาคม 
2564 

13,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงกีฬา ร้านเวียงกีฬา บริหารวิชาการ 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

5 

ซื้ออิฐโครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรมจิตอาสาเรารักษ์
สิ่งแวดล้อม 

17 ธันวาคม 
2563 

4,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านอิฐ บริษัทบ้านอิฐ บริหารวิชาการ 

6 
จ้างถ่ายเอกสารใบงานนักเรียน
ฝั่งดินดำ โครงการบูรณาการ
วิชาการ ป.4-6 

21 ธันวาคม  
2563 

1,008.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหมืองแดงก๊อปปี้ ร้านเหมืองแดงก๊อปปี้ บริหารวิชาการ 

7 

จ้างเหมาทำสนามแข่งขันกีฬา
โครงการกีฬานักเรียนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะ
ช้างประจำปีการศึกษา 2563 

21 ธันวาคม  
2563 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสวิง   สักแสน ร้านเหมืองแดงก๊อปปี้ กลุ่มเกาะช้าง 

8 

จ้างเหมาเครื่องเสียงงานกีฬา 
โครงการกีฬานักเรียนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะ
ช้างประจำปีการศึกษา 2563 

24 ธันวาคม 
2563 

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวาพล  คำภีระ นายนาวาพล  คำภีระ กลุ่มเกาะช้าง 

9 

จ้างเหมาทำเกียรติบัตร 
โครงการกีฬานักเรียนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะ
ช้างประจำปีการศึกษา 2563 

24 ธันวาคม 
2563 

4,885.00 เฉพาะเจาะจง นายเทวฤทธิ์  พิพิทธภัณฑ์ นายเทวฤทธิ์  พิพิทธภัณฑ์ กลุ่มเกาะช้าง 

รวม 108,928.00   
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ที ่         วันที่ 29  มกราคม 2564 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558  เรื่องกำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ .2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบเดือน มกราคม 2564 
จำนวน  29  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
   ตำแหน่ง  คร ูวิทยฐานะ ชำนาญการ 

         เจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................. .......... 
 

 
(นางวิธิดา  ตาวงค์) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
........................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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              แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินงานการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

1 
จ้างเหมาทำลานจัดกิจกรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 

5 มกราคม 2564 20,069.00 เฉพาะเจาะจง นายจำรัส  อินธิ นายจำรัส  อินธิ บริหารทั่วไป 

2 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
บูรณาการวิชาการชั้น ป.1-3 

7 มกราคม 2564 14,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม ร้านคลีนิกคอม บริหารวิชาการ 

3 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.1/1 

8 มกราคม 2564 2,764.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

4 
ซื้อวัสดอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.1/2 

8 มกราคม 2564 2,748.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

5 
ซื้อวัสดอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.2/1 

8 มกราคม 2564 2,375.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

6 
ซื้อวัสดอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.3/1 

8 มกราคม 2564 3,001.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

7 
ซื้อวัสดอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.3/2 

8 มกราคม 2564 4,408.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

8 
ซื้อวัสดอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.4/1 

8 มกราคม 2564 2,517.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

9 
ซื้อวัสดอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.4/2 

8 มกราคม 2564 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

10 
ซื้อวัสดอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.5/1 

8 มกราคม 2564 2,997.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

11 
ซื้อวัสดอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.5/2 

8 มกราคม 2564 2,553.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

12 
ซื้อวัสดอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.6/1 

8 มกราคม 2564 2,999.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

13 
ซื้อวัสดอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.6/2 

8 มกราคม 2564 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

14 
ซื้อวัสดอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ม.1/1 

8 มกราคม 2564 3,001.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

15 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ม.1/2 

8 มกราคม 2564 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

16 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ม.2/1 

8 มกราคม 2564 2,566.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

17 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ม.2/2 

8 มกราคม 2564 3,417.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

18 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ม.3/1 

8 มกราคม 2564 2,915.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

19 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ม.3/2 

8 มกราคม 2564 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

20 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ห้องคอมพิวเตอร์ 

8 มกราคม 2564 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

21 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ห้องแนะแนว 

8 มกราคม 2564 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

22 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ห้องดนตรี 

8 มกราคม 2564 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

23 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ห้องศิลปะ 

8 มกราคม 2564 2,878.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

24 
ซื้อยาและเวชภัณฑ์โครงการ
อนามัยโรงเรียน 

19 มกราคม 
2564 

10,737.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอินเตอร์เทรดจำกัด บริษัทอินเตอร์เทรดจำกัด บริหารทั่วไป 

25 
จ้างเหมารถโดยสารนำ
นักเรียนไปทัศนศึกษา ม.1-3 

19 มกราคม 
2564 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแดน  ไสเอ้ย นายแดน  ไสเอ้ย บริหารวิชาการ 

26 
จ้างเหมารถโดยสายโครงการ
ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.1-3 

19 มกราคม 
2564 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแดน  ไสเอ้ย นายแดน  ไสเอ้ย บริหารวิชาการ 

27 

จ้างเหมาะทำและติดตั้ง
ผ้าม่านประตู หน้าต่าง ห้อง
แสดงผลงานเด็กหัวศิลป์
โครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

26 มกราคม 
2564 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอัมพา  ฉางข้าวชัย นางอัมพา  ฉางข้าวชัย บริหารวิชาการ 



83 
 

 

ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

28 
จ้างทำป้ายไวนิล วันเด็ก
แห่งชาติโครงการกิจการ
นักเรียน 

26 มกราคม 
2564 

950.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย  
จำกัด  

บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย  
จำกัด  บริหารทั่วไป 

29 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติโครงการกิจการ
นักเรียน 

27 มกราคม 
2564 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายอินเตอร์บาย ร้านนายอินเตอร์บาย บริหารทั่วไป 

รวม 124,155.00   
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ที ่         วันที่ 26  กุมภาพันธ์  2564 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558  เรื่องกำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ .2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 
2564  จำนวน  10  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
   ตำแหน่ง  คร ูวิทยฐานะ ชำนาญการ 

         เจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................. .......... 
 

 
(นางวิธิดา  ตาวงค์) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................. .......... 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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       แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินงานการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2564 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ดำเนินการ ที่จัดซื้อ กลุ่มงาน 

1 

จ้างเหมาเย็บผ้าคลุมโต๊ะวาง
เกียรติบัตรห้องแสดงผลงาน
เด็กหัวศิลป์ โครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2 กุมภาพันธ์ 2564 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอัมพา  ฉางข้าวชัย นางอัมพา  ฉางข้าวชัย บริหารวิชากร 

2 
จ้างเหมารถโดยสารนำ
นักเรียนไปทัศนศึกษา ชั้น 
ป.4-6 

2 กุมภาพันธ์ 2564 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายแดน  ไสเอ้ย นายแดน  ไสเอ้ย บริหารวิชากร 

3 

จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ
ปลายภาค และถ่ายเอกสาร
ใบความรู้ ใบงาน ข้อสอบ 
DLTV โครงการบูรณาการ
วิชาการ ระดับ ม.1-3 

3 กุมภาพันธ์ 2564 9,353.00 เฉพาะเจาะจง เหมืองแดงก๊อปปี้ เหมืองแดงก๊อปปี้ บริหารวิชากร 

4 
จ้างเหมารถโดยสารนำ
นักเรียนชั้น ม.3 ไปศึกษาดู
งาน โครงการแนะแนว 

9 กุมภาพันธ์ 2564 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  ศรีชัยยา นายอุทัย  ศรีชัยยา บริหารวิชากร 

5 
จ้างเหมาติดตั้งฝ้าเพดานโรง
อาหารโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลอาหารที่ดี 

9 กุมภาพันธ์ 2564 80,840.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยัน  ตั๋นดี นายสุริยัน  ตั๋นดี บริหารทั่วไป 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

6 
ซื้อคีย์บอร์ดกิจกรรมดนตรี 
โครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

16 กุมภาพันธ์ 2564 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีเอ็มมิวสิคไทยแลนด์ ร้านซีเอ็มมิวสิคไทยแลนด์ บริหารวิชากร 

7 
จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
และพัดลมโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี 

17 กุมภาพันธ์ 2564 53,530.00 เฉพาะเจาะจง ศ.เจริญเน็ตเวิร์ค  ศ.เจริญเน็ตเวิร์ค  บริหารทั่วไป 

8 

จ้างเหมาประอกบอาหาร
และอาหารว่างโครงการสื่อ
ออนไลน์สร้างสรรค์ด้วย 
Google App 

18 กุมภาพันธ์ 2564 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประมวน  มูลวิชัย นางประมวน  มูลวิชัย บริหารวิชากร 

9 
จ้างเหมาทาสีอาคารโรง
อาหาร โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี 

22 กุมภาพันธ์ 2564 19,457.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญศรี  ห้วยไชย นายบุญศรี  ห้วยไชย บริหารทั่วไป 

10 

จ้างเหมาทำอ่างล้างจานและ
บ่อบำบัดน้ำเสียโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดี 

24 กุมภาพันธ์ 2564 39,837.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญศรี  ห้วยไชย นายบุญศรี  ห้วยไชย บริหารทั่วไป 

รวม 253,717.00   
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ที ่         วันที่ 31  มีนาคม  2564 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558  เรื่องกำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ .2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบเดือน มีนาคม 2564 
จำนวน  25 รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
   ตำแหน่ง  คร ูวิทยฐานะ ชำนาญการ 

         เจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................. .......... 
 

 
 

(นางวิธิดา  ตาวงค์) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง
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        แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินงานการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ดำเนินการ ที่จัดซื้อ กลุ่มงาน 

1 
ซื้อเครื่องแต่งกายงาน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
ป.4-6 

9  มีนาคม 2564 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตน้อย ร้านบัณฑิตน้อย 
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน 

2 

จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ O-
NET และใบความรู้
ประกอบการติว O-NET 
โครงการบูรณาการวิชาการ 
ป.4-6 

10  มีนาคม 2564 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รัชนีก๊อปปี้  รัชนีก๊อปปี้  บริหารวิชาการ 

3 

จ้างถ่ายเอกสารใบงานและใบ
ความรู้กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์ระบาดไวรัสโคโร
นา 2019 โครงการบูรณา
การวิชาการ ป.4-6 

10 มีนาคม 2564 6,972.00 เฉพาะเจาะจง รัชนีก๊อปปี้  รัชนีก๊อปปี้  บริหารวิชาการ 

4 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ ICT 
เพ่ือการศึกษา 
  

10  มีนาคม 2564 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศ.เจริญเน็ตเวิร์ค ร้านศ.เจริญเน็ตเวิร์ค บริหารวิชาการ 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

5 

จ้างถ่ายเอกสารแบบฝึกใบ
งานเด็กพิเศษกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน (อ่านออก อ่านคล่อง  
อ่านเอาเรื่อง) กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

11 มีนาคม 2564 8,000.00 เฉพาะเจาะจง รัชนีก๊อปปี้  รัชนีก๊อปปี้  บริหารวิชาการ 

6 
จ้างเหมาติดตั้งปรับปรุง
ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด งาน
ซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน 

12 มีนาคม 2564 23,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติไอทีซัพพลาย  ร้านกิตติไอทีซัพพลาย  บริหารทั่วไป 

7 

จ้างถ่ายเอกสารใบความรู้ ใบ
งาน และข้อสอบ DLTV วิชา
ภาษาไทย สุขศึกษา 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ โครงการ
บูรณาการวิชาการ ชั้น ม.1-3 

19 มีนาคม 2564 3,539.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหมืองแดงก๊อปปี้ ร้านเหมืองแดงก๊อปปี้ บริหารวิชาการ 

8 
ซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียนงาน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
ป.1-3 

22 มีนาคม 2564 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงกีฬา ร้านเวียงกีฬา 
งาน
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน 

9 ซื้อหนังสือเรียน 22 มีนาคม 2564 274,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ บริษัทมิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ บริหารวิชาการ 

10 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรมสนุก
คิดพิชิตวิทย์-คณิต 

22 มีนาคม 2564 3,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

11 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
บูรณาการวิชาการ ป.4-6 

22 มีนาคม 2564 2,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

12 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
บูรณาการวิชาการ ป.1-3 

22 มีนาคม 2564 5,323.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

13 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมหนู
น้อยรักการอ่าน 

22 มีนาคม 2564 7,965.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

14 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแนะ
แนว 

22 มีนาคม 2564 3,577.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

15 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านสื่อของเล่น 

22 มีนาคม 2564 5,523.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

16 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 

22 มีนาคม 2564 2,678.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

17 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเด็ก
หัวศิลป์ 

22 มีนาคม 2564 9,707.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

18 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ 

22 มีนาคม 2564 2,211.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

19 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม
นักบินน้อย 

22 มีนาคม 2564 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการ 22 มีนาคม 2564 5,563.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารทั่วไป 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

21 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม
นักกีฬารุ่นจิ๋ว 

22 มีนาคม 2564 2,865.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

22 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมดนตรี
สรีระ 

22 มีนาคม 2564 1,449.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

23 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมหนู
น้อยรักสุขภาพ 

22 มีนาคม 2564 12,208.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

24 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้
แบบโครงงาน 

22 มีนาคม 2564 11,714.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

25 

จ้างเหมาประกอบอาหารและ
อาหารว่างสำหรับนักเรียน
และผู้ปกครอง กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ โครงการกิจการ
นักเรียน 

30 มีนาคม 2564 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอำนวย  จำกัด นางอำนวย  จำกัด บริหารทั่วไป 

รวม 353,216.00   
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ที ่         วันที่  31  พฤษภาคม  2564 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558  เรื่องกำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบเดือน พฤษภาคม 
2564 จำนวน  1  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
   ตำแหน่ง  คร ูวิทยฐานะ ชำนาญการ 

         เจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ...................................................................................................... .......... 
 

 
(นางวิธิดา  ตาวงค์) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................. .................................................................................. .......... 
 
 

(นางวรรญมาศ  จันทรา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 



93 
        สขร.1 

สรุปผลการดำเนินงานการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ดำเนินการ ที่จัดซื้อ กลุ่มงาน 

1 
ซื้อพริ้นเตอร์โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ม.
3/1 

31 พฤษภาคม 
2564 

2,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม ร้านคลีนิกคอม บริหารวิชาการ 

รวม 2,390.00   
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ที ่         วันที่ 30  มิถุนายน  2564 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558  เรื่องกำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ .2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
จำนวน  22  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
   ตำแหน่ง  คร ูวิทยฐานะ ชำนาญการ 

         เจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................. .......... 
 

 
(นางวิธิดา  ตาวงค์) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................. .......... 
 
 

(นางวรรญมาศ  จันทรา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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       สขร.1 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ดำเนินการ ที่จัดซื้อ กลุ่มงาน 

1 
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมและ
ทาสี อาคาร 77 ปี โครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่ 

1 มิถุนายน 2564 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจำเนียร  คำปาวีระ นายจำเนียร  คำปาวีระ บริหารทั่วไป 

2 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ำอนุบาลโครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ 

1 มิถุนายน 2564 32,727.00 เฉพาะเจาะจง นายจำเนียร  คำปาวีระ นายจำเนียร  คำปาวีระ บริหารทั่วไป 

3 

จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ 
(รถตู้หมายเลขทะเบียน นค316 
เชียงราย) โครงการซ่อมบำรุง
ยานพาหนะโรงเรียน 

1 มิถุนายน 2564 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัญญัติการยาง ร้านบัญญัติการยาง บริหารทั่วไป 

4 
ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงโครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่ 

1 มิถุนายน 2564 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เจริญเน็ตเวิร์ค ร้าน ศ.เจริญเน็ตเวิร์ค บริหารทั่วไป 

5 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 

2 มิถุนายน 2564 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเจทีแอลอินเตอร์เทรดจำกัด 
บริษัทเจทีแอลอินเตอร์เทรด
จำกัด 

บริหารทั่วไป 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

6 
ซื้อพริ้นเตอร์โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ม.2/1 

2 มิถุนายน 2564 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม ร้านคลีนิกคอม บริหารวิชาการ 

7 
ซื้อพริ้นเตอร์โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ห้อง
ดนตรี 

3 มิถุนายน 2564 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม ร้านคลีนิกคอม บริหารวิชาการ 

8 
ซื้อพริ้นเตอร์โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ม.3/2 

7 มิถุนายน 2564 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม ร้านคลีนิกคอม บริหารวิชาการ 

9 
ซื้อพริ้นเตอร์โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน       
ป.5/1 

7 มิถุนายน 2564 2,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม ร้านคลีนิกคอม บริหารวิชาการ 

10 
ซื้อพริ้นเตอร์โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน       
ป.6/1 

7 มิถุนายน 2564 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม ร้านคลีนิกคอม บริหารวิชาการ 

11 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

8 มิถุนายน 2564 11,427.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโจ คอมพิวเตอร์ ร้านโจ คอมพิวเตอร์ บริหารวิชาการ 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

12 

ซื้อบล็อคประสานโครงการการ
ส่งเสริมประสิทธภาพการศึกษา
ปฐมวัยกิจกรรมจิตอาสาเรารักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

15 มิถุนายน 
2564 

3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิฐ ร้านบ้านอิฐ บริหารวิชาการ 

13 

จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 
กิจกรรมค้นฟ้า ค้นหาตัวตน 
โครงการบูรณาการวิชาการ
ระดับชั้น ม.1-3 
 

17 มิถุนายน  
2564 

3,840.00 เฉพาะเจาะจง นางอำนวย  จำกัด นางอำนวย  จำกัด บริหารวิชาการ 

14 

จ้างเข้าเล่มเอกสารแผนปฏิบัติ
การโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
 

17 มิถุนายน  
2564 

660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหมืองแดงก๊อปปี้  ร้านเหมืองแดงก๊อปปี้  บริหารนโยบาย
และแผน 

15 

รายงานขอความเห็นชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการด้าน
อินเทอร์เน็ตประจำเดือน
พฤษภาคม 2564 
 
 

18 มิถุนายน 
2564 

3,200.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทโทรคมนาคมแห่งแห่งชาติ 
จำกัด (มหาชน) 

บริษัทโทรคมนาคมแห่งแห่งชาติ 
จำกัด (มหาชน) บริหารทั่วไป 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

16 

จ้างซ่อมแซมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โครงการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในด้านการจัดการเรียนรู้ 
(ICT เพ่ือการศึกษา) 

18 มิถุนายน 
2564 

900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติ ไอที ซัพพลาย  ร้านกิตต ิไอที ซัพพลาย  บริหารวิชาการ 

17 
จ้างเข้าเล่มเอกสารหลักสูตร
สถานศึกษาโครงการพัฒนา
หลักสูตร สถานศึกษา 

21 มิถุนายน 
2564 

775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหมืองแดงก๊อปปี้  ร้านเหมืองแดงก๊อปปี้  บริหารวิชาการ 

18 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ โครงการกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

21 มิถุนายน 
2564 

30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกำแพงแสนสปอร์ต ร้านกำแพงแสนสปอร์ต บริหารวิชาการ 

19 
จ้างทำป้ายไวนิลอินดอร์ สมเด็จ
พระเทพฯ โครงการพัฒนา
ห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

22 มิถุนายน 
2564 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย  
จำกัด 

บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย  
จำกัด 

บริหารวิชาการ 

20 
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีวงโยธ
วาทิตกิจกรรมดนตรี โครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

24 มิถุนายน 
2564 

5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสพีกรุ๊ป บริษัทเอสพีกรูป บริหารวิชาการ 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

21 
ซื้ออุปกรณ์โครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร กิจกรรมดนตรี 

25 มิถุนายน 
2564 

4,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสพีกรุ๊ป บริษัทเอสพีกรูป บริหารวิชาการ 

22 

จ้างถ่ายเอกสารแบบฝึกทักษะ 
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน 
การเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และการคิดคำนวณ ป.1-3 

30 มิถุนายน 
2564 

6,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัชนีก๊อปปี้ ร้านรัชนีก๊อปปี้ บริหารวิชาการ 

รวม 222,309.00   
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ที ่         วันที่ 30  กรกฎาคม  2564 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558  เรื่องกำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบเดือน กรกฎาคม 
2564 จำนวน  32  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
   ตำแหน่ง  คร ูวิทยฐานะ ชำนาญการ 

         เจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................. .......... 
 

 
(นางวิธิดา  ตาวงค์) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................. .......... 
 
 

(นางวรรญมาศ  จันทรา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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        สขร.1 
สรุปผลการดำเนินงานการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2564 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ดำเนินการ ที่จัดซื้อ กลุ่มงาน 

1 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานไม้ 
2 กรกฎาคม 

2564 
100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมิวนิคซัพพลาย บริษัทมิวนิคซัพพลาย สพป.ชร 3 

2 
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด 

2 กรกฎาคม 
2564 

80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมิวนิคซัพพลาย บริษัทมิวนิคซัพพลาย สพป.ชร 3 

3 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

5 กรกฎาคม 
2564 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน สพป.ชร 3 

4 ซื้อวัสดุสำนักงานธุรการ 
5 กรกฎาคม 

2564 
6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพวัลย์ ร้านเทพวัลย์ บริหารทั่วไป 

5 
ซื้อวัสดอุปกรณ์กิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านสื่อของเล่น 

7 กรกฎาคม 
2564 

800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม ร้านคลีนิกคอม บริหารวิชาการ 

6 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมจิต
อาสาเรารักษ์สิ่งแวดล้อม 

7 กรกฎาคม 
2564 

1,955.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญกิจเกษตร ร้านจงเจริญกิจเกษตร บริหารวิชาการ 

7 
ซื้อคอนกรีตโครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ 

14 กรกฎาคม 
2564 

10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเวียงพานคอนกรีต บริษัทเวียงพานคอนกรีต บริหารทั่วไป 

9 
จ้างประกอบอาหารและ
อาหารว่างโครงการขับขี่
ปลอดภัย 

16 กรกฎาคม 
2564 

3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางอำนวย  จำกัด นางอำนวย  จำกัด บริหารทั่วไป 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

10 
ซื้อยาและเวชภัณฑฑ์
โครงการอนามัยโรงเรียน 

21 กรกฎาคม 
2564 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเจทีแอลอินเตอร์เทรดจำกัด 
บริษัทเจทีแอลอินเตอร์เทรด

จำกัด 
บริหารทั่วไป 

11 

รายงานนขอความเห็นชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริหาร
อินเทอร์เน็ต ประจำเดือน
มิถุนายน 2564 

23 กรกฎาคม 
2564 

3,200.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทโทรคมนาคมแห่งแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
บริษัทโทรคมนาคมแห่งแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) บริหารทั่วไป 

12 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.1/1 

23 กรกฎาคม 
2564 

2,984.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

13 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.1/2 

23 กรกฎาคม 
2564 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

14 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.2/1 

23 กรกฎาคม 
2564 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

15 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.2/2 

23 กรกฎาคม 
2564 

3,742.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

16 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.3/1 

23 กรกฎาคม 
2564 

2,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

17 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.4/1 

23 กรกฎาคม 
2564 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

18 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.4/2 

23 กรกฎาคม 
2564 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

19 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.5/1 

23 กรกฎาคม 
2564 

4,873.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

20 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.5/2 

23 กรกฎาคม 
2564 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

21 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.6/1 

23 กรกฎาคม 
2564 

1,540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

22 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ป.6/2 

23 กรกฎาคม 
2564 

3,041.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

23 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ม.1/1 

23 กรกฎาคม 
2564 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

24 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ม.1/2 

23 กรกฎาคม 
2564 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

25 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ม.2/2 

23 กรกฎาคม 
2564 

2,999.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

26 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ม.3/1 

23 กรกฎาคม 
2564 

3,143.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

27 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนห้องศิลปะ 

23 กรกฎาคม 
2564 

2,969.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

28 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนห้องคอมพิวเตอร์ 

23 กรกฎาคม 
2564 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

29 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนห้องแนะแนว 

23 กรกฎาคม 
2564 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

30 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนห้องสังคมศึกษาฯ 

23 กรกฎาคม 
2564 

6,555.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

31 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนเด็กพิเศษเรียนร่วม 

23 กรกฎาคม 
2564 

1,519.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

32 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการ
โรงเรียน 

23 กรกฎาคม 
2564 

6,845.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารทั่วไป 

รวม 310,035.00  
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ที ่         วันที่ 31  สิงหาคม  2564 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558  เรื่องกำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ .2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื ้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบเดือน สิงหาคม  
2564 จำนวน  7  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
   ตำแหน่ง  คร ูวิทยฐานะ ชำนาญการ 

         เจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................. .......... 
 

 
(นางวิธิดา  ตาวงค์) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
........................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

(นางวรรญมาศ  จันทรา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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สรุปผลการดำเนินงานการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม   2564 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ดำเนินการ ที่จัดซื้อ กลุ่มงาน 

1 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกิจกรรม
เสริมหลักสูตร กิจกรรมดนตรี 

6 สิงหาคม 
2564 

4,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสพีกรุ๊ป บริษัทเอสพีกรุ๊ป บริหารวิชาการ 

2 

จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกัน
เฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา และ
โรคติดต่ออ่ืนๆ 

10 สิงหาคม 
2564 

900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย  จำกัด  
บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย  
จำกัด  อบต. 

3 

จ้างเหมาประกอบอาหารและ
อาหารว่างโครงการป้องกันเฝ้า
ระวังโรคไวรัสโคโรนา และ
โรคติดต่ออ่ืนๆ 

10 สิงหาคม 
2564 

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอำนวย  จำกัด นางอำนวย  จำกัด อบต. 

4 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโร
นา และโรคติดต่ออ่ืนๆ 

10 สิงหาคม 
2564 

3,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน อบต. 

5 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับ
การอบรมโครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโร
นาและโรคติต่ออ่ืนๆ 

10 สิงหาคม 
2564 

14,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน อบต. 
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ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

6 
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเด็ก
บ้านป่าแดงฟันสวย ประจำปี 
2564 

17 สิงหาคม 
2564 

900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย  จำกัด  
บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย  

จำกัด  
อบต. 

7 

รายงานขอความเห็นชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการ
อินเทอร์เน็ตประจำเดือน 
กรกฎาคม 2564 

26 สิงหาคม 
2564 

3,200.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทโทรคมนาคมแห่งแห่งชาติ 
จำกัด (มหาชน) 

บริษัทโทรคมนาคมแห่งแห่งชาติ 
จำกัด (มหาชน) สพป.ชร 3 

รวม 74,730.00  
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 
ที ่         วันที่ 30  กันยายน  2564 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558  เรื่องกำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2550  โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนนั้น 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบเดือน กันยายน  
2564 จำนวน  17  รายการ  ตามแบบ สขร.1 ดังแนบ 
 เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

(นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
   ตำแหน่ง  คร ูวิทยฐานะ ชำนาญการ 

         เจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ...................................................................................................... .......... 
 

 
(นางวิธิดา  ตาวงค์) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
........................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

(นางวรรญมาศ  จันทรา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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สรุปผลการดำเนินงานการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2564 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

ครั้ง
ที ่

รายการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ดำเนินการ ที่จัดซื้อ กลุ่มงาน 

1 

จ้างเหมาประกอบอาหาร
และอาหารว่างโครงการ
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

3 กันยายน 2564 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอำนวย  จำกัด นางอำนวยจำกัด สพป.ชร 3 

2 

รายงานขอความเห็นชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการ
อินเทอร์เน็ต ประจำเดือน 
สิงหาคม 2564 

10 กันยายน 
2564 

3,200.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทโทรคมนาคมแห่งแห่งชาติ 
จำกัด (มหาชน) 

บริษัทโทรคมนาคมแห่ง
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สพป.ชร 3 

3 

จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมหนู
น้อยรักสุขภาพโครงการ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

10 กันยายน 
2564 

2,670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคิงส์-ดีไซน์ ร้านคิงส์-ดีไซน์ บริหารวิชาการ 

4 
จ้างเหมาตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณ
รอบโรงเรียน งานพัฒนา
คุณภาพตามนโยบายเร่งด่วย 

10 กันยายน 
2564 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญศรี  คีรีแก้ว นายบุญศรี  คีรีแก้ว บริหารทั่วไป 
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ครั้ง
ที ่

รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

5 
จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมหนู
น้อยรักสุขภาพโครงการ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

ที่ดำเนินการ ที่จัดซื้อ เฉพาะเจาะจง ร้านคิงส์-ดีไซน์ ร้านคิงส์-ดีไซน์ กลุ่มงาน 

6 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม
อุบาสกอุบาสิกาแก้ว 

13  กันยายน 
2564 

1,032.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

7 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

13 กันยายน 
2564 

2,710.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

8 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
บริหารจัดการและจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

13 กันยายน 
2564 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

9 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมศิลป์
สร้างสรรค์ 

13 กันยายน 
2564 

2,926.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

10 
ซื้อวัสดุอุปุกณ์กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ 

13 กันยายน 
2564 

2,102.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

11 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 

13 กันยายน 
2564 

5,992.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

12 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านสื่อของเล่น 

13 กันยายน 
2564 

9,502.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
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ครั้ง
ที ่

รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

13 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเด็ก
หัวศิลป์ 

13 กันยายน 
2564 

5,771.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

14 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมวัน
สำคัญ 

13 กันยายน 
2564 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารทั่วไป 

15 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

13 กันยายน 
2564 

1,102.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารทั่วไป 

16 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมหนู
น้อยรักสุขภาพ 

13 กันยายน 
2564 

3,710.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

17 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมลูก
รักกราบตักแม่ 

13 กันยายน 
2564 

1,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

รวม 59,557.00  


