
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียน……บ้านป่าหม้อหนองค…ู. 
ที.่..........................  วันที่……10 พฤศจิกายน 2564……. 
เรื่อง   ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในประกาศ 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   แผนการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงาน/สาระจำนวน ๑ ชุด 
   
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 บัดนี้ กลุ่มงาน/สาระฯ ภายในโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในประกาศ
เพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวต่อไป 
 

 

 

                 (นางสาวจริยาภรณ์  ภูนบทอง) 
                                            หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
   
       เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติ 
      
 
                      (นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคเรียนที่   1  ประจำปีงบประมาณ 2564 

……………………………………………………………………………….. 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขอ ง
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย          
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคเรียนที่  1 ประจำปีงบประมาณ 
2564 เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
       ประกาศ ณ วันที่เดือน 10 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 

                      (นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียน บ้านป่าหม้อหนองคู  ภาคเรียนที่  1 ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงาน/สาระ ทุกกลุ่มสาระ  โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี   

ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
รวม 

1 ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับคิดวิเคราะห์  4 เล่ม 1,250.00 5,000.00 
2 แบบฝึกสนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับคิดวิเคราะห์  3 เล่ม 175.00 525.00 
3 ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1 (4 เล่ม)  20 ชุด 406.00 8,120.00 
4 ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 (3 เล่ม)  20 ชุด 402.00 8,040.00 
5 ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 (3 เล่ม)  20 ชุด 440.00 8,800.00 
6 ชุด แบบประเมินฐานกรณ์สอนอ่านเขียน (2 เล่ม)  20 ชุด 200.00 4,000.00 
7 แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก : เล่ม 1 รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์  2 เล่ม 190.00 380.00 
8 แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก : เล่ม 2 สะกดคำ จำความหมาย กระจายคำ  2 เล่ม 230.00 460.00 
9 แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก : เล่ม 3 เรียงร้อยถ้อยคำ สร้างสรรค์ประโยค  3 เล่ม 160.00 480.00 

10 แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก : เล่ม 4 จับใจความสำคัญ สร้างสรรค์งานเขียน  7 เล่ม 140.00 980.00 
11 ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดบัพื้นฐาน (3 เล่ม)  5 ชุด 540.00 2,700.00 
12 ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดบัก้าวหน้า (3 เล่ม)  16 ชุด 540.00 8,840.00 
13 ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดบัพัฒนา (3 เล่ม)  13 ชุด 540.00 7,020.00 
14 ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.1 (5 เล่ม)  5 ชุด 1,390.00 6,950.00 
15 ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.2 (4 เล่ม)  2 ชุด 1,020.00 2,040.00 
16 ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.3 (4 เล่ม)  2 ชุด 900.00 1,800.00 
17 ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.4 (4 เล่ม)  6 ชุด 680.00 4,080.00 
18 ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.5 (4 เล่ม)  5 ชุด 820.00 4,100.00 
19 ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.6 (4 เล่ม)  5 ชุด 870.00 4,350.00 
20 ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนกุ ป.1 (2 เล่ม)  2 ชุด 540.00 1,640.00 
21 ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนกุ ป.2 (2 เล่ม)  2 ชุด 540.00 1,080.00 
22 ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนกุ ป.3 (2 เล่ม)  2 ชุด 540.00 1,080.00 
23 ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนกุ ป.4 (2 เล่ม)  2 ชุด 500.00 1,000.00 
24 ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนกุ ป.5 (2 เล่ม)  2 ชุด 540.00 1,080.00 



25 ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนกุ ป.6 (2 เล่ม)  2 ชุด 500.00 1,000.00 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 85,000.00 

 
 

 
 

 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 

ลงช่ือ  
          (นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
 

วันท่ี....................................................... 


