
แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

1 1 น้ าด่ืม   26 ต.ค. 2561 1,740 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้ าด่ืม ร้านไฮโซนน้ าด่ืม บริหารงานการเงินฯ

2 1 หนังสือพิมพ์   26 ต.ค. 2561 620 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ไชยวงค์ นายจ าลอง ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

3 2 น้ ามันเช้ือเพลิง   26 ต.ค. 2561 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

4 5 วัสดุส านักงาน   19 ต.ค. 2561 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

22,860        

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

                                                                                ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

5 3 น้ าด่ืม  8 พ.ย.2561 2,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

6 3 หนังสือพิมพ์  8 พ.ย.2561 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมิตรแท้ประกันภัย บริษัทมิตรแท้ประกันภัย อ านวยการ

7 4 น้ ามันเช้ือเพลิง  8 พ.ย.2561 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

8 6 วัสดุส านักงาน  2 พ.ย.2561 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

9 7 วัสดุส านักงาน  8 พ.ย.2561 1,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด ส่งเสริม กศ.ทางไกล

10 8 วัสดุส านักงาน  16 พ.ย.2561 7,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด ส่งเสริม กศ. 

11 9 วัสดุส านักงาน  20 พ.ย.2561 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

12 10 วัสดุส านักงาน  29 พ.ย.2561 6,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด อ านวยการ

13 10 วัสดุส านักงาน  29 พ.ย.2561 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมเนิสเซอร่ี ร้านอุดมเนิสเซอร่ี อ านวยการ

14 11 วัสดุส านักงาน  30 พ.ย.2561 93,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

150,410.00 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

15 12 วัสดุส านักงาน  14 ธ.ค. 2561 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส นิเทศติดตาม

16 13 วัสดุส านักงาน  14 ธ.ค. 2561 14,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณพ์พะเยา บริษัทบ้านครุภัณพ์พะเยา ส่งเสริม กศ.ทางไกล

17 13 วัสดุส านักงาน  14 ธ.ค. 2561 60,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม ส่งเสริม กศ.ทางไกล

18 13 วัสดุส านักงาน  14 ธ.ค. 2561 4,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนอร์ทเทิร์น บริษัทนอร์ทเทิร์น ส่งเสริม กศ.ทางไกล

19 14 วัสดุส านักงาน  13 ธ.ค. 2561 190.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร นิเทศติดตาม

20 15 วัสดุส านักงาน  18 ธ.ค. 2561 10,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจเจคาเมร่า , โบนัสคาเมร่า ร้านเจเจคาเมร่า , โบนัสคาเมร่า อ านวยการ

21 19 น้ าด่ืม   3 ธ.ค. 2561 1,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมไฮโซน ร้านน้ าด่ืมไฮโซน บริหารงานการเงินฯ

22 20 หนังสือพิมพ์   3 ธ.ค. 2561 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ไชยวงค์ นายจ าลอง ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

23 21 วัสดุส านักงาน  13 ธ.ค. 2561 890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ อ านวยการ

25 23 วัสดุส านักงาน  14 ธ.ค. 2561 23,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกคาเมร่า/นิวไทยเสรี/อินทราเซรามิค ร้านบ๊ิกคาเมร่า/นิวไทยเสรี/อินทราเซรามิค อ านวยการ

26 24 วัสดุส านักงาน  18 ธ.ค. 2561 5,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาทเทเลอร์ ร้านนาทเทเลอร์ อ านวยการ

27 25 วัสดุส านักงาน  20 ธ.ค. 2561 1,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ส่งเสริม กศ. 

28 30 วัสดุส านักงาน  18 ธ.ค. 2561 2,800.00 เฉพาะเจาะจง โฟกันเอ็กซ์เพรส โฟกันเอ็กซ์เพรส นิเทศติดตาม

29 32 วัสดุส านักงาน  20 ธ.ค. 2561 1,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ส่งเสริม กศ.

30 33 วัสดุส านักงาน  28 ธ.ค. 2561 570.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้า คุรุสภา สก.สค องค์การค้า คุรุสภา สก.สค ส่งเสริม กศ.

31 34 วัสดุส านักงาน  18 ธ.ค. 2561 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น แอนด์ เค คอมพิวเตอร์ ร้านเอ็น แอนด์ เค คอมพิวเตอร์ นิเทศติดตาม

32 38 วัสดุส านักงาน  15 ธ.ค. 2561 27,919.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

33 39 วัสดุส านักงาน  16 ธ.ค. 2561 45,689.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

34 40 วัสดุส านักงาน  18 ธ.ค. 2561 7,489.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

35 41 วัสดุส านักงาน  19 ธ.ค. 2561 4,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

36 42 วัสดุส านักงาน  12 ธ.ค. 2561 48,713.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด ส่งเสริม กศ.ทางไกล

275,975.00 



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

37 26 วัสดุส านักงาน   3 ม.ค. 2562 3,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทรบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด อ านวยการ

38 27 น้ าด่ืม   8 ม.ค. 2562 1,675.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้ าด่ืม ร้านไฮโซนน้ าด่ืม บริหารงานการเงินฯ

39 27 หนังสือพิมพ์   8 ม.ค. 2562 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ไชยวงค์ นายจ าลอง  ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

40 28 น้ ามันเช้ือเพลิง   8 ม.ค. 2562 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

41 30 วัสดุส านักงาน   8 ม.ค. 2562 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริหารงานการเงินฯ

42 50 วัสดุส านักงาน   30 ม.ค. 2562 2,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

30,615.00 

สุรปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

43 58 น้ าด่ืม   7 ก.พ. 2562 2,199.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ไชยวงค์ นายจ าลอง ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

44 58 หนังสือพิมพ์  7 ก.พ. 2562 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้ าด่ืม ร้านไฮโซนน้ าด่ืม บริหารงานการเงินฯ

45 59 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง  18 ก.พ. 2562 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

46 52 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (งานประชุม)  18 ก.พ. 2562 15,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ อ านวยการ

47 53 วัสดุส านักงาน  18 ก.พ. 2562 390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด อ านวยการ

48 54 วัสดุส านักงาน  18 ก.พ. 2562 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ อ านวยการ

49 55 วัสดุส านักงาน  18 ก.พ. 2562 4,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ส่งเสริม กศ.ทางไกล

50 56 วัสดุส านักงาน  18 ก.พ. 2562 6,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

51 60 วัสดุส านักงาน  22 ก.พ. 2562 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม อ านวยการ

52,807.00 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

51 61 วัสดุส านักงาน   5 มี.ค. 2562 38,966.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศวิตา ร้านศวิตา อ านวยการ

52 62 วัสดุส านักงาน   5  มี.ค. 2562 22,350.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ไชยวงค์ นายจ าลอง  ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

53 63 หนังสือพิมพ์    13  มี.ค. 2562 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ไชยวงค์ นายจ าลอง  ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

54 63 น้ าด่ืม    13  มี.ค. 2562 1,975.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมไฮโซน ร้านน้ าด่ืมไฮโซน บริหารงานการเงินฯ

55 64 น้ ามันเช้ือเพลิง   13  มี.ค. 2562 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

58 67 วัสดุส านักงาน   13  มี.ค. 2562 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านใจกว้าง ร้านใจกว้าง อ านวยการ

59 68 วัสดุส านักงาน   13  มี.ค. 2562 9,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

61 70 วัสดุส านักงาน   25  มี.ค. 2562 6,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ อ านวยการ

65,875.00  

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

62 71 วัสดุส านักงาน   2 เม.ย. 2562 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ต  าเคมีภัณฑ์ ร้านแม่ต  าเคมีภัณฑ์ อ านวยการ

63 72 วัสดุส านักงาน   10 เม.ย.2562 4,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด อ านวยการ

64 73 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง   10 เม.ย.2562 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

65 74 น้ าด่ืม   10 เม.ย.2562 1,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมไฮโซน ร้านน้ าด่ืมไฮโซน บริหารงานการเงินฯ

66 74 หนังสือพิมพ์   10 เม.ย.2562 600.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ไชยวงค์ นายจ าลอง  ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

67 78 วัสดุส านักงาน   30 เม.ย.2562 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส อ านวยการ

68 78 วัสดุส านักงาน   30 เม.ย.2562 2,912.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด อ านวยการ

40,940.00   

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ

69 75 น้ ามันเช้ือเพลิง   1 พ.ค. 2562 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

70 76 น้ าด่ืม     1 พ.ค. 2562 2,133.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมไฮโซน ร้านน้ าด่ืมไฮโซน บริหารงานการเงินฯ

71 76 หนังสือพิมพ์    1 พ.ค. 2562 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ไชยวงค์ นายจ าลอง  ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

72 79.1 น้ ามันเช้ือเพลิง   7 พ.ค. 2562 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชริน ศุภกิจโกศล (ทดรองจ่าย) นางพัชริน ศุภกิจโกศล (ทดรองจ่าย) บริหารงานบุคคล

73 80 วัสดุส านักงาน   13 พ.ค. 2562 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

74 81 วัสดุส านักงาน   13 พ.ค. 2562 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้ าด่ืม ร้านไฮโซนน้ าด่ืม บริหารงานการเงินฯ

75 82 วัสดุส านักงาน   13 พ.ค. 2562 2,450.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ไชยวงค์ นายจ าลอง  ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

76 85 เคร่ืองปรับอากาศ   17 พ.ค. 2562 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น อ านวยการ

77 86 วัสดุส านักงาน   24 พ.ค. 2562 913.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด อ านวยการ

78 87 วัสดุส านักงาน   24 พ.ค. 2562 1,071.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ อ านวยการ

79 88 วัสดุส านักงาน   24 พ.ค. 2562 5,799.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ ส่งเสริม กศ.ทางไกล

80 89 วัสดุส านักงาน   24 พ.ค. 2562 2,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด อ านวยการ

81 90 วัสดุส านักงาน   24 พ.ค. 2562 3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงินฯ

82 90 วัสดุส านักงาน   24 พ.ค. 2562 31,327.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

83 90 วัสดุส านักงาน   24 พ.ค. 2562 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค บริหารงานการเงินฯ

84 91 วัสดุส านักงาน   24 พ.ค. 2562 5,896.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

85 91 วัสดุส านักงาน   24 พ.ค. 2562 13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงินฯ

86 92 วัสดุส านักงาน   28 พ.ค. 2562 372.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด ส่งเสริม กศ.

87 92 วัสดุส านักงาน   28 พ.ค. 2562 1,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม ส่งเสริม กศ.

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ

88 93 วัสดุส านักงาน   28 พ.ค. 2562 643.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด อ านวยการ

89 99 วัสดุส านักงาน   28 พ.ค. 2562 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานบุคคล

90 100 วัสดุส านักงาน   28 พ.ค. 2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง โฟกัสเอ็กซ์เพรส โฟกัสเอ็กซ์เพรส บริหารงานบุคคล

91 101 วัสดุส านักงาน   28 พ.ค. 2562 10,458.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล หนูกลัด (ทดรองจ่าย) นายเฉลิมพล หนูกลัด (ทดรองจ่าย) บริหารงานการเงินฯ

92 101 วัสดุส านักงาน   28 พ.ค. 2562 2,872.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล หนูกลัด (ทดรองจ่าย) นายเฉลิมพล หนูกลัด (ทดรองจ่าย) บริหารงานการเงินฯ

93 93 วัสดุส านักงาน   28 พ.ค. 2562 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส โฟกัสเอ็กซ์เพรส อ านวยการ

94 94 วัสดุส านักงาน   29 พ.ค. 2562 3,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค บริหารงานบุคคล

166,554.00 



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่มท่ีใช้พัสดุ

95 97 น้ าด่ืม พ.ค.61   4 มิ.ย. 2562 1,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้ าด่ืม ร้านไฮโซนน้ าด่ืม บริหารงานการเงินฯ

96 97 หนังสือพิมพ์ พ.ค.61   4 มิ.ย. 2562 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ไชยวงค์ นายจ าลอง  ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

97 102 วัสดุส านักงาน   6 มิ.ย. 2562 2,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค อ านวยการ

98 103 วัสดุส านักงาน   7 มิ.ย. 2562 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

99 104 วัสดุส านักงาน   14 มิ.ย. 2562 57,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา นิเทศติดตาม

100 105 วัสดุส านักงาน   21 มิ.ย. 2562 80,105.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ นิเทศติดตาม

101 106 วัสดุส านักงาน   24 มิ.ย. 2562 7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา ส่งเสริม กศ.

102 107 วัสดุส านักงาน   21 มิ.ย. 2562 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา นิเทศติดตาม

155,340.00 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



ล าดับท่ี ประจ าเดือน จ านวนเงิน หมายเหตุ
1  ตุลาคม  2561 22,860.00            
2   พฤศจิกายน  2561 150,410.00          
3  ธันวาคม 2561 275,975.00          
4  มกราคม  2562 30,615.00            
5  กุมภาพันธ์ 2562 52,807.00            
6  มีนาคม 2562 65,875.00            
7  เมษายน 2562 40,940.00            
8  พฤษภาคม 2562 166,554.00          
9  มิถุนายน 2562 155,340.00          
10  กรกฎาคม 2562
11  สิงหาคม 2562
12  กันยายน 2562

961,376.00          

สรปการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน/วัสดุโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562
ต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม 2561  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

1 001 จ้างเหมาธุรการ  1 ต.ค.2561 12,600.00 เจาะจง น.ส.เมธปิยา  ยอดย่ิง น.ส.เมธปิยา  ยอดย่ิง นิเทศ ติดตามและประเมินผล

2 001.1 จ้างท าพานพุ่นดอกไม้สด  10 ต.ค.2561 2,500.00 เจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด ร้านมณเฑียรดอกไม้สด อ านวยการ
3 002 จ้างถ่ายเอกสาร  11 ต.ค.2561 225.00 เจาะจง ร้านบีบีก๊อปป้ีเออร์ ร้านบีบีก๊อปป้ีเออร์ บริหารงานบุคคล
4 002.1 จ้างถ่ายเอกสาร  11 ต.ค.2561 350.00 เจาะจง ร้านน  าฝนซีร็อกซ์ ร้านน  าฝนซีร็อกซ์ บริหารงานบุคคล
5 003 จ้างท าป้ายไวนิล  18 ต.ค.2561 2,000.00 เจาะจง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง อ านวยการ
6 003.1 จ้างถ่ายเอกสาร  19 ต.ค.2561 2,500.00 เจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศ ติดตามและประเมินผล

รวมทั งสิ น 20,175.00 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2561
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั งท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

ครั งท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ
ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

7 004 จ้างเช่าห้องประชุม  1 พ.ย.2561 6,000.00 เจาะจง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล

8 005 จ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน นข 1204 พะเยา  1 พ.ย.2561 2,050.00 เจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

9 006 จ้างท าสต๊ิกเกอร์  1 พ.ย.2561 1,750.00 เจาะจง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง อ านวยการ

10 007 จ้างท าโครงเหล็กตาข่าย/คัดเอ้าท์  1 พ.ย.2561 25,000.00 เจาะจง นายธีระวัฒน์  สะพานแก้ว นายธีระวัฒน์  สะพานแก้ว อ านวยการ

11 008 จ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน นข 1205 พะเยา  1 พ.ย.2561 4,540.00 เจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

12 009 จ้างย้ายและติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ  7 พ.ย.2561 4,800.00 เจาะจง ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น นิเทศ ติดตามและประเมินผล

13 010 จ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน นข 1204 พะเยา  12 พ.ย.2561 700.00 เจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

14 011 จ้างถ่ายเอกสาร  13 พ.ย.2561 1,388.00 เจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ตรวจสอบภายใน

15 012 จ่ายเช่าอินเตอร์เน็ตส านักงาน  19 พ.ย.2561 4,173.00 เจาะจง บริษัท CAT บริษัท CAT บริหารงานการเงินฯ

16 013 จ้างถ่ายเอกสาร  19 พ.ย.2561 4,200.00 เจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศ ติดตามและประเมินผล

17 014 จ้างท าสูจิบัตรงานศิลปหัตถกรรม  22 พ.ย.2561 105,000.00 เจาะจง ร้านมีเดียมอนสเตอร์ ร้านมีเดียมอนสเตอร์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

18 015 จ้างท าพานพุ่นดอกไม้สด  9 พ.ย.2561 500.00 เจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด ร้านมณเฑียรดอกไม้สด อ านวยการ

19 016 จ้างท าโล่ห์  13 พ.ย.2561 4,500.00 เจาะจง หจก.พะเยาศึกษาภัณฑ์ หจก.พะเยาศึกษาภัณฑ์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

20 017 จ้างท าป้ายไวนิล  16 พ.ย.2561 4,060.00 เจาะจง ร้านเจ-ปริ นท์ ร้านเจ-ปริ นท์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

21 017.1 จ้างจัดท าเวทีสถานท่ีเปิดกีฬา สพฐ.เกมส์  16 พ.ย.2561 2,000.00 เจาะจง นายก่อพงศ์  จ ารัส นายก่อพงศ์  จ ารัส ส่งเสริมการจัดการศึกษา

22 017.2 จ้างเช่าสถานท่ีการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์  16 พ.ย.2561 3,000.00 เจาะจง ร.ร.พะเยาพิทยาคม ร.ร.พะเยาพิทยาคม ส่งเสริมการจัดการศึกษา

23 017.3 จ้างเช่าสถานท่ีการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์  16 พ.ย.2561 3,000.00 เจาะจง ร.ร.พะเยาพิทยาคม ร.ร.พะเยาพิทยาคม ส่งเสริมการจัดการศึกษา

24 018 จ้างท าป้ายไวนิล  26 พ.ย.2561 2,500.00 เจาะจง ร้านเจ-ปริ นท์ ร้านเจ-ปริ นท์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

25 019 จ้างตกแต่งสถานท่ีงานแถลงข่าวฯ  30 พ.ย.2561 22,000.00 เจาะจง นางศิริวรรณ  ผลดี นางศิริวรรณ  ผลดี นิเทศ ติดตามและประเมินผล

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



ครั งท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ
ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

26 020 จ้างปรับภูมิทัศน์ส านักงานเขตฯ  30 พ.ย.2561 63,400.00 เจาะจง นายธีระวัฒน์  สะพานแก้ว นายธีระวัฒน์  สะพานแก้ว อ านวยการ
รวมทั งสิ น 264,561.00 



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

27 020.1 จ้างเหมาเช่าห้องประชุมงานแถลงข่าวงานศิลป  1 ธ.ค.2561 4,500.00 เจาะจง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล

28 021 จ้างเช่าห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ  4 ธ.ค.2561 1,100.00 เจาะจง ส านักงานจังหวัดพะเยา ส านักงานจังหวัดพะเยา นิเทศ ติดตามและประเมินผล

29 022 จ้างท าป้ายงานแถลงข่าวฯ  3 ธ.ค.2561 1,510.00 เจาะจง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง นิเทศ ติดตามและประเมินผล

30 022.1 จ้างท าป้ายไวนิลอบรมธุรการโรงเรียน  4 ธ.ค.2561 500.00 เจาะจง ร้านเจ-ปริ นท์ ร้านเจ-ปริ นท์ พัฒนาบุคลากร
31 023 จ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน นข 3083 พะเยา  13 ธ.ค.2561 6,568.73 เจาะจง ร้านเอสวีพีออโตเซล ร้านเอสวีพีออโตเซล อ านวยการ
32 024 จ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน นข 1205 พะเยา  14 ธ.ค.2561 1,450.00 เจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ
33 025 จ้างท าป้ายนิทรรศการ งานศิลป  11 ธ.ค.2561 4,000.00 เจาะจง นายสมคิด  เครือตา นายสมคิด  เครือตา นิเทศ ติดตามและประเมินผล

34 026 จ้างท าบัตรประจ าตัวกรรมการงานศิลป  11 ธ.ค.2561 2,700.00 เจาะจง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง นิเทศ ติดตามและประเมินผล

35 027 จ้างท าสปอตโฆษณางานศิลป  12 ธ.ค.2561 2,500.00 เจาะจง นายอภิชาติ  ปิงเมือง นายอภิชาติ  ปิงเมือง นิเทศ ติดตามและประเมินผล

36 028 จ้างท าสนามแข่งขันหมวดหมู่หุ่นยนต์  13 ธ.ค.2561 16,400.00 เจาะจง นายบุญเกิด  ถูกจิตร นายบุญเกิด  ถูกจิตร นิเทศ ติดตามและประเมินผล

37 029 จ้างท าป้ายไวนิลบอกทางงานศิลป  17 ธ.ค.2561 17,250.00 เจาะจง หสม.สายน้อยมัลติมีเดีย หสม.สายน้อยมัลติมีเดีย นิเทศ ติดตามและประเมินผล

38 029.1 จ้างติดตั งป้ายคัดเอ้าท์ไวนิลงานศิลป  14 ธ.ค.2561 33,000.00 เจาะจง นายเกริกสิทธิ  ดาษดา นายเกริกสิทธิ  ดาษดา นิเทศ ติดตามและประเมินผล

39 030 จ้างท าระบบไฟฟ้าพร้อมเคร่ืองเสียงหมวดหุ่นยนต์งานศิลป  18 ธ.ค.2561 20,000.00 เจาะจง นายธนเดช  ขวัญใจ นายธนเดช  ขวัญใจ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

40 031 จ้างเช่าเคร่ืองเสียง,เต้นท์,โต๊ะเก้าอี หมวดสุขศึกษางานศิลป   18 ธ.ค.2561 48,300.00 เจาะจง นายสมคิด  เครือตา นายสมคิด  เครือตา นิเทศ ติดตามและประเมินผล

41 032 จ้างเช่านสถานท่ีม.พะเยา งานศิลป  18 ธ.ค.2561 694,000.00 เจาะจง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นิเทศ ติดตามและประเมินผล

42 033 จ้างเช่าเต้นท์ หมวดศลิปะ-ดนตรี งานศิลป  18 ธ.ค.2561 3,000.00 เจาะจง นางบัวลอง  ศิริสุวรรณ นางบัวลอง  ศิริสุวรรณ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

43 034 จ้างท าความสะอาดหมวดศิลปะ-ดนตรี งานศิลป  18 ธ.ค.2561 6,000.00 เจาะจง นางปภาศิริ  เมืองมูล นางปภาศิริ  เมืองมูล นิเทศ ติดตามและประเมินผล

44 035 จ้างท าซุ้มถ่ายรูปหมวดศิลปะ-ดนตรี งานศิลป  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง นายวุฒิพงษ์  วงค์ราษฎร์ นายวุฒิพงษ์  วงค์ราษฎร์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

45 036 จ้างเช่าเคร่ืองเสียง หมวดศิลปะ-ดนตรี งานศิลป  18 ธ.ค.2561 98,000.00 เจาะจง ร้านทีมงานพิงอิงซาวด์ ร้านทีมงานพิงอิงซาวด์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

46 037 จ้างเช่าเคร่ืองเสียงหมวดศิลปะ-ดนตรีงานศิลป  18 ธ.ค.2561 30,000.00 เจาะจง ร้านทีมงานพิงอิงซาวด์ ร้านทีมงานพิงอิงซาวด์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

47 038 จ้างเหมาท าความสะอาดม.พะเยา  18 ธ.ค.2561 33,500.00 เจาะจง น.ส.สมศรี  แสงสุวรรณ น.ส.สมศรี  แสงสุวรรณ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

48 039 จ้างเหมารถตู้พร้อมน  ามันงานศิลป  18 ธ.ค.2561 6,000.00 เจาะจง นายถนัด  จันทร์สุวรรณ นายถนัด  จันทร์สุวรรณ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

49 040 จ้างเหมารถตู้พร้อมน  ามันงานศิลป  18 ธ.ค.2561 5,500.00 เจาะจง นางปัทมา  วงศ์มณี นางปัทมา  วงศ์มณี นิเทศ ติดตามและประเมินผล

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

เลขท่ีครั งท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

เลขท่ีครั งท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

50 041 จ้างเหมารถตู้พร้อมน  ามันงานศิลป  18 ธ.ค.2561 5,500.00 เจาะจง นายบุณรัตน์  สุขอินต๊ะ นายบุณรัตน์  สุขอินต๊ะ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

51 042 จ้างเหมาจัดสถานท่ีหมวดหุ่นยนต์  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง ร้านอรุนดีไซน์ ร้านอรุนดีไซน์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

52 043 จ้างเหมาท าความสะอาดสนามแข่งขันหมวดศิลปะ-นาฏศิลป์  18 ธ.ค.2561 1,200.00 เจาะจง นางกัลยา  เรือแก้ว นางกัลยา  เรือแก้ว นิเทศ ติดตามและประเมินผล

53 044 จ้างตกแต่งสถานท่ีหมวดศิลปะ-นาฏศิลป์  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง นายศิริชัย  ธรรมปัญญา นายศิริชัย  ธรรมปัญญา นิเทศ ติดตามและประเมินผล

54 045 จ้างเหมาเช่าสถานท่ีหมวดศิลปะ-นาฏศิลป์  18 ธ.ค.2561 15,000.00 เจาะจง ร.ร.เทศบาล 2 ร.ร.เทศบาล 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผล

55 046 จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีหมวด กอท.  ร.ร.เทศบาล 3  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง นางมุกดา  ปิงเมือง นางมุกดา  ปิงเมือง นิเทศ ติดตามและประเมินผล

56 047 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงหมวด กอท.  ร.ร.เทศบาล 3  18 ธ.ค.2561 2,000.00 เจาะจง นางรัตติกาล  วิไล นางรัตติกาล  วิไล นิเทศ ติดตามและประเมินผล

57 048 จ้างเหมาเช่าเต้นท์, โต๊ะเก้าอี ท่ีหมวด กอท.  ร.ร.เทศบาล 3  18 ธ.ค.2561 3,750.00 เจาะจง นางบัวค า  กล่ินศรีสุข นางบัวค า  กล่ินศรีสุข นิเทศ ติดตามและประเมินผล

58 049 จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีหมวด กอท .  ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ใส  18 ธ.ค.2561 10,000.00 เจาะจง นางประทุม  ค าเผ่า นางประทุม  ค าเผ่า นิเทศ ติดตามและประเมินผล

59 050 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงหมวด กอท.  ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ใส  18 ธ.ค.2561 4,000.00 เจาะจง นายสัมฤทธ์ิ  เสมอแก้ว นายสัมฤทธ์ิ  เสมอแก้ว นิเทศ ติดตามและประเมินผล

60 051 จ้างเหมาเช่าเต้นท์, โต๊ะเก้าอี หมวด กอท.  ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ใส  18 ธ.ค.2561 26,600.00 เจาะจง นายสมพร  ดวงแก้ว นายสมพร  ดวงแก้ว นิเทศ ติดตามและประเมินผล

61 052 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงหมวดภาษาต่างประเทศ  18 ธ.ค.2561 3,000.00 เจาะจง นายสิทธินนท์  วงศ์สม นายสิทธินนท์  วงศ์สม นิเทศ ติดตามและประเมินผล

62 053 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงหมวด กอท.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา46  18 ธ.ค.2561 9,000.00 เจาะจง ร้านเกมส์การช่างแอร์เซอร์วิส ร้านเกมส์การช่างแอร์เซอร์วิส นิเทศ ติดตามและประเมินผล

63 054 จ้างเหมาเช่าเต้นท์,โต๊ะเก้าอี  หมวดกอท.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 46  18 ธ.ค.2561 42,600.00 เจาะจง นายเกษม  นันตาลิต นายเกษม  นันตาลิต นิเทศ ติดตามและประเมินผล

64 055 จ้างเหมาจัดซุ้มตกแต่งเวที ร.ร.เทศบาล 5  18 ธ.ค.2561 14,000.00 เจาะจง นายณัฏฐ์ภัสสร  ฟองวารินทร์ นายณัฏฐ์ภัสสร  ฟองวารินทร์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

65 056 จ้างเหมาท าความสะอาด ร.ร.เทศบาล 5  18 ธ.ค.2561 10,800.00 เจาะจง นางสุทธิดา  ญาวัล นางสุทธิดา  ญาวัล นิเทศ ติดตามและประเมินผล

66 057 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียหมวดเรียนรวม  18 ธ.ค.2561 24,000.00 เจาะจง นายไกรสิงห์  ละเอียด นายไกรสิงห์  ละเอียด นิเทศ ติดตามและประเมินผล

67 058 จ้างเหมาเช่าเต้นท์โต๊ะเก้าอี  หมวดเรียนรวม  18 ธ.ค.2561 11,500.00 เจาะจง นายศรัณยู  บุญเลิศ นายศรัณยู  บุญเลิศ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

68 059 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  18 ธ.ค.2561 13,800.00 เจาะจง นายเรวัต  ฟูแสง นายเรวัต  ฟูแสง นิเทศ ติดตามและประเมินผล

69 060 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตส านักงานเขตฯ  18 ธ.ค.2561 4,173.00 เจาะจง บริษัท CAT บริษัท CAT นิเทศ ติดตามและประเมินผล

70 061 จ้างเหมาเช่าสถานท่ี งาน TQA AWARD  18 ธ.ค.2561 48,000.00 เจาะจง หอประชุมสมาคมจังหวัดพะเยา หอประชุมสมาคมจังหวัดพะเยา นิเทศ ติดตามและประเมินผล

71 062 จ้างเหมารถตู้ งาน TQA AWARD  18 ธ.ค.2561 10,800.00 เจาะจง นายอภิชาติ  อัมรินทร์ นายอภิชาติ  อัมรินทร์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

72 063 จ้างท าป้ายไวนิล งาน TQA AWARD  18 ธ.ค.2561 4,420.00 เจาะจง ร้านเจ-ปริ นท์ ร้านเจ-ปริ นท์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

73 064 จ้างเหมาจัดสถานท่ี งาน TQA AWARD  18 ธ.ค.2561 12,500.00 เจาะจง นายสุรพล  สะพานแก้ว นายสุรพล  สะพานแก้ว นิเทศ ติดตามและประเมินผล

74 065 จ้างเช่าเคร่ืองนอน/ท าความสะอาดหมวดภาษาไทย  18 ธ.ค.2561 10,000.00 เจาะจง น.ส.ปานิณี  ชมภูศุภกุล น.ส.ปานิณี  ชมภูศุภกุล นิเทศ ติดตามและประเมินผล

75 066 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงหมวดวิทยาศาสตร์  18 ธ.ค.2561 6,000.00 เจาะจง นายไกรสิงห์  ละเอียด นายไกรสิงห์  ละเอียด นิเทศ ติดตามและประเมินผล



วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

เลขท่ีครั งท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

76 067 จ้างเหมาเช่าโต๊ะเก้าอี หมวดวิทยาสาสตร์  18 ธ.ค.2561 10,000.00 เจาะจง นายศรัณยู  บุญเลิศ นายศรัณยู  บุญเลิศ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

77 068 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงหมวดวิทยาศาสตร์  18 ธ.ค.2561 10,000.00 เจาะจง นางรัตติกาล  วิไล นางรัตติกาล  วิไล นิเทศ ติดตามและประเมินผล

78 069 จ้างเหมาปูพรมห้องรับรองแขก VIP ม.พะเยา  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง ร้านวีรภัทรผ้าม่าน ร้านวีรภัทรผ้าม่าน นิเทศ ติดตามและประเมินผล

79 070 จ้างเหมาเช่าเคร่ืงอเสียงหมวดคอมพิวเตอร์  18 ธ.ค.2561 4,000.00 เจาะจง นายสิทธินนท์  วงศ์สม นายสิทธินนท์  วงศ์สม นิเทศ ติดตามและประเมินผล

80 071 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ หมวดภาษาไทย  18 ธ.ค.2561 4,500.00 เจาะจง นายสมพร  ดวงแก้ว นายสมพร  ดวงแก้ว นิเทศ ติดตามและประเมินผล

81 072 จ้างเหมาเช่าโต๊ะเก้าอี หมวดภาษาไทย  18 ธ.ค.2561 2,640.00 เจาะจง นายสมพร  ดวงแก้ว นายสมพร  ดวงแก้ว นิเทศ ติดตามและประเมินผล

82 073 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงหมวดภาษาไทย  18 ธ.ค.2561 2,500.00 เจาะจง ร้านทีมงานพิงอิงซาวด์ ร้านทีมงานพิงอิงซาวด์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

83 074 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงหมวดสังคมศึกษา  18 ธ.ค.2561 6,000.00 เจาะจง นายสิทธินนท์  วงศ์สม นายสิทธินนท์  วงศ์สม นิเทศ ติดตามและประเมินผล

84 075 จ้างเหมาเช่าสถานท่ีหมวดสังคมศึกษา  18 ธ.ค.2561 6,000.00 เจาะจง น.ส.ปานิณี  ชมภูศุภกุล น.ส.ปานิณี  ชมภูศุภกุล นิเทศ ติดตามและประเมินผล

85 076 จ้างเหมาเช่าเต้นท์โต๊ะเก้าอี  หมวดสังคมศึกษา  18 ธ.ค.2561 3,080.00 เจาะจง นางบัวค า  กล่ินศรีสุข นางบัวค า  กล่ินศรีสุข นิเทศ ติดตามและประเมินผล

86 077 จัดและตกแต่งอาคารสถานท่ีแข่งขัน  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง นายนภดล  ช่างค า นายนภดล  ช่างค า นิเทศ ติดตามและประเมินผล

87 078 เช่าเคร่ืองปริ นเตอร์  18 ธ.ค.2561 1,200.00 เจาะจง นายนภดล  ช่างค า นายนภดล  ช่างค า นิเทศ ติดตามและประเมินผล

88 079 ท าซุ้มตกแต่งป้าย  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง นายอ๊อด  เทพสุวรรณ นายอ๊อด  เทพสุวรรณ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

89 080 ค่าวาดภาพเพ่ือเป็นต้นฉบับ  18 ธ.ค.2561 900.00 เจาะจง นางธมนวรรณ ค าเรือง (ทดรอง) นางธมนวรรณ ค าเรือง (ทดรอง) นิเทศ ติดตามและประเมินผล

90 081 จัดสถานท่ีในการแข่งขัน  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง น.ส.สุดาวรรณ  สีตะบุตร น.ส.สุดาวรรณ  สีตะบุตร นิเทศ ติดตามและประเมินผล

91 082 เช่าโต๊ะเก้าอี และติดตั งระบบไฟ  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง นายวินัย ราขเนตร นายวินัย ราขเนตร นิเทศ ติดตามและประเมินผล

92 083 จ้างต่อไฟหม้อแปลง  18 ธ.ค.2561 2,407.52 เจาะจง นายวิทยา  ศรีประเสริฐ (ทดรอง) นายวิทยา  ศรีประเสริฐ (ทดรอง) นิเทศ ติดตามและประเมินผล

93 084 จ้างเหมท าซุ้มตกแต่ง  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง นายสน่ัน เลิศทอง นายสน่ัน เลิศทอง นิเทศ ติดตามและประเมินผล

94 085 จ้างเหมาท าซุ้มตกแต่ง  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง นายวุฒิพงษ์  วงค์ราษฎร์ นายวุฒิพงษ์  วงค์ราษฎร์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

95 086 ถ่ายเอกสาร/เอ่ียม/นันทภัค/บุญเรียบ  18 ธ.ค.2561 33,990.00 เจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศ ติดตามและประเมินผล

96 087 ท าความสะอาดหมวดการงานอาชีพ  18 ธ.ค.2561 9,200.00 เจาะจง นางประภาศรี เมืองมูล นางประภาศรี เมืองมูล นิเทศ ติดตามและประเมินผล

97 088 ท าป้ายไวนิล  18 ธ.ค.2561 6,000.00 เจาะจง หสม.สายน้อยมัลติมีเดีย หสม.สายน้อยมัลติมีเดีย นิเทศ ติดตามและประเมินผล

98 089 ท าป้ายไวนิล  18 ธ.ค.2561 36,513.75 เจาะจง หสม.สายน้อยมัลติมีเดีย หสม.สายน้อยมัลติมีเดีย นิเทศ ติดตามและประเมินผล

99 090 ท าระบบ  web seaver  18 ธ.ค.2561 60,000.00 เจาะจง ร้านสปีคคอมพิวเตอร์ ร้านสปีคคอมพิวเตอร์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

100 091 เช่าท่ีนอนและท าความสะอาดบริเวณท่ีพัก  18 ธ.ค.2561 10,000.00 เจาะจง นางจีรนันท์ กันทะไชย นางจีรนันท์ กันทะไชย นิเทศ ติดตามและประเมินผล

101 092 จัดสถานท่ีในการแข่งขัน  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง น.ส.สุดาวรรณ  สีตะบุตร น.ส.สุดาวรรณ  สีตะบุตร นิเทศ ติดตามและประเมินผล



วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

เลขท่ีครั งท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

102 094 เช่าสถานท่ีในการแข่งขัน หมวดภาษาไทย  18 ธ.ค.2561 4,000.00 เจาะจง นายศักดา  ค าปินไชย นายศักดา  ค าปินไชย นิเทศ ติดตามและประเมินผล

103 095 จัดสถานท่ี / วัดศรีโคมค า  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง น.ส.นงนภัส  ชัยวงค์ น.ส.นงนภัส  ชัยวงค์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

104 096 เช่าเคร่ืองคอม / ปริ นเตอร์  18 ธ.ค.2561 1,200.00 เจาะจง นายวิสูตร  วงศ์ไชย นายวิสูตร  วงศ์ไชย นิเทศ ติดตามและประเมินผล

105 97 จ้างตัดต่อวีดีทัศน์  18 ธ.ค.2561 3,000.00 เจาะจง นายธนากร  แจ้งสว่าง นายธนากร  แจ้งสว่าง นิเทศ ติดตามและประเมินผล

106 98 เช่าห้องประชุมแข่งขันหุ่นยนต์  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล

107 91 เช่าโทรทัศน์  18 ธ.ค.2561 9,600.00 เจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เคคอมพิวเตอร์ ร้านเอ็นแอนด์เคคอมพิวเตอร์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

รวมทั งสิ น 205,911.27 



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

108 107 เช่าระบบอินเตอร์เน็ต ธ.ค.61   1 ม.ค.2562 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT ส่งเสริม กศ.ทางไกล

109 107.2 ซ่อมแซมห้องน  า   2 ม.ค.2562 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว อ านวยการ

110 108 ถ่ายเอกสาร  16 ม.ค.2562 5,183.00 เฉพาะเจาะจง ยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ส่งเสริม กศ. 

111 109 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  16 ม.ค.2562 1,540.00 เฉพาะเจาะจง ยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป บริหารงานบุคคล

112 110 ถ่ายเอกสาร  16 ม.ค.2562 4,906.00 เฉพาะเจาะจง ยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ส่งเสริม กศ./อ านวยการ

113 112 ถ่ายเอกสาร  16 ม.ค.2562 1,271.00 เฉพาะเจาะจง ยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป สส.กศ. , บุคคล , พัสดุ

114 113 ท าพานพุ่มดอกไม้วันพ่อขุนรามฯ  16 ม.ค.2562 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด ร้านมณเฑียรดอกไม้สด อ านวยการ

115 114 ซ่อมเคร่ืองปริ นเตอร์  23 ม.ค.2562 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ อ านวยการ

116 115 ซ่อมรถยนต์ บบ 300  23 ม.ค.2562 3,120.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

117 116 ท าป้ายไวนิล  30 ม.ค.2562 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ - ปริ นท์ ร้านเจ - ปริ นท์ ส่งเสริม กศ.

118 117 เช่าสถานท่ีสหกรณ์ครูฯ  30 ม.ค.2562 7,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา ส่งเสริม กศ.

119 118 เช่าเว็บไซต์ ระบบ e-Money  30 ม.ค.2562 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีเนท ร้านดีเนท บริหารงานการเงินฯ

120 119 ซ่อมเคร่ืองปริ นเตอร์  30 ม.ค.2562 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ อ านวยการ

121 120 ท าตรายาง  30 ม.ค.2562 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ อ านวยการ

46,913.00 

สุรปผลการด าเนินงานการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั งท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

122 121 ท าป้ายไวนิล   18 ก.พ.2562 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปริ นท์ ร้านเจ-ปริ นท์ ส่งเสริม กศ. 

123 122 ถ่ายเอกสาร   18 ก.พ.2562 2,369.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ส่งเสริม กศ.

124 123 ซ่อมจอมอนิเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์   18 ก.พ.2562 3,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ส่งเสริม กศ.

125 124 ซ่อมจอโทรทัศน์สี 32 นิ ว   18 ก.พ.2562 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์อิเล็คโทรนิคส์ ร้านสมบูรณ์อิเล็คโทรนิคส์ นิเทศติดตาม

126 125 ซ่อมเคร่ืองปริ นเตอร์   18 ก.พ.2562 21,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ส่งเสริม กศ.

127 126 Update โปรแกรม E-Money   18 ก.พ.2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีเนท ร้านดีเนท บริหารงานการเงินฯ

128 127 ป้ายไวนิล   18 ก.พ.2562 1,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปริ นท์ ร้านเจ-ปริ นท์ บริหารงานบุคคล

129 128 ติดตั งอุปกรณ์สัญญาณอินเตอร์เน็ต   18 ก.พ.2562 13,589.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส่งเสริม กศ.ทางไกล

130 129 ซ่อมเคร่ืองคอม ปริ นเตอร์   18 ก.พ.2562 21,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ส่งเสริม กศ.

131 130 เช่าสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต ม.ค.62   18 ก.พ.2562 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT ส่งเสริม กศ.ทางไกล

132 131 ปรับพื นท่ี ถมดินด้านหน้าอาคาร สนง.   22 ก.พ.2562 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว อ านวยการ

133 132 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ   25 ก.พ.2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น อ านวยการ

134 133 ท าตรายาง การเงินฯ   25 ก.พ.2562 810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ บริหารงานการเงินฯ

135 134 ถ่ายเอกสารข้อสอบมาตรฐานกลาง   26 ก.พ.2562 290,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เจ ก๊อปป้ีเทค ร้านเอ็น เจ ก๊อปป้ีเทค นิเทศติดตาม

136 135 ซ่อมบานเล่ือน ห้องประชุมฯ   27 ก.พ.2562 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม อ านวยการ

377,031.00 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2562

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั งท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

137 136 เคร่ืองเสียง / เวที  5 มี.ค. 2562 15,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด เครือตาชัย นายสมคิด เครือตาชัย ส่งเสริม กศ. 

138 137 ท าสนามจักรยานทรงตัว    5 มี.ค. 2562 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภิญโญ  พูลชา นายภิญโญ  พูลชา ส่งเสริม กศ.

139 138 ท าความสะอาด / รักษาความปลอดภัย    5 มี.ค. 2562 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลิต สุวรรณ นายชลิต สุวรรณ ส่งเสริม กศ.

140 139 เช่าเต้นท์ / อุปกรณ์สนามฯ    5 มี.ค. 2562 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ ไชยเสน นายสงกรานต์ ไชยเสน ส่งเสริม กศ.

141 140 ขนส่งรื อย้าย พื นยาง (พะเยา-เชียงใหม่)    5 มี.ค. 2562 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีจันทร์ เรียบร้อย นายศรีจันทร์ เรียบร้อย ส่งเสริม กศ.

142 141 ท าธงกีฬา    5 มี.ค. 2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงกฤษณ์ ปัญสุวรรณ์ นายทรงกฤษณ์ ปัญสุวรรณ์ ส่งเสริม กศ.

143 142 ถ่ายทอดสดการแข่งขัน    5 มี.ค. 2562 10,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมส่ือชุมชน จ.พะเยา สมาคมส่ือชุมชน จ.พะเยา ส่งเสริม กศ.

144 143 เช่าเก้าอี  กรวย ท าถุงทรายกลม    5 มี.ค. 2562 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางจีรนันท์  อินต๊ะวัน นางจีรนันท์  อินต๊ะวัน ส่งเสริม กศ.

145 144 ตกแต่งสถานท่ี    5 มี.ค. 2562 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอโนทัย  ดาสา นางอโนทัย  ดาสา ส่งเสริม กศ.

146 145 จัดท าเคร่ืองกีดขวาง    5 มี.ค. 2562 12,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสวัสด์ิ   แสนสมบัติ นายสวัสด์ิ   แสนสมบัติ ส่งเสริม กศ.

147 146 ค่าป้ายไวนิล / ติดตั ง / รื อย้าย    5 มี.ค. 2562 7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิงมิเดีย ร้านแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิงมิเดีย ส่งเสริม กศ.

148 147 ซ่อมรถยนต์ นข 1204/เปล่ียนน  ามันเคร่ือง    5 มี.ค. 2562 1,450.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

149 148 เช่าสถานท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา    5 มี.ค. 2562 57,591.88 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งเสริม กศ.

150 149 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ก.พ.62  18 มี.ค. 2562 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT ส่งเสริม กศ.ทางไกล

151 150 ซ่อมรถยนต์ นข 3083  18 มี.ค. 2562 9,273.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสวีพี ออโตเซล จ ากัด บริษัท เอสวีพี ออโตเซล จ ากัด อ านวยการ

152 151 ถ่ายเอกสาร  18 มี.ค. 2562 15,058.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

153 152 ถ่ายเอกสาร  18 มี.ค. 2562 30,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

154 153 ท าป้ายไวนิล  22 มี.ค. 2562 1,610.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง อ านวยการ

155 154 ซ่อมระบบเบรค นข 3083   25 มี.ค. 2562 4,927.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสวีพี ออโตเซล จ ากัด บริษัท เอสวีพี ออโตเซล จ ากัด อ านวยการ

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2562

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั งท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

156 155 ซ่อมประตูกลุ่มแผน   25 มี.ค. 2562 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม อ านวยการ

157 156 ท าบอร์กระจก ท าเนียบ ผอ.ร.ร.   25 มี.ค. 2562 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ อ านวยการ

158 157 ท าสติกเกอร์ ติด PVC   29 มี.ค. 2562 1,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง อ านวยการ

159 163 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต มี.ค.62  29 มี.ค. 2562 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT ส่งเสริม กศ.ทางไกล

229,933.92 

ครั งท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

159 158 ท าพานพุ่มดอกไม้สด  2 เม.ย.2562 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้มณเฑียร ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

160 159 จัดท า ท าเนียบ ผอ.ร.ร.ในสังกัด  10 เม.ย.2562 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น อ านวยการ

161 160 ซ่อมรถยนต์ บฉ9095 นข 1204  10 เม.ย.2562 4,120.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ อ านวยการ

162 161 ท าป้ายไวนิล  10 เม.ย.2562 1,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปริ นท์ ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

163 162 ผูกผ้าประดับรั วอาคารฯ  10 เม.ย.2562 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสลุงตอง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

164 164 ซ่อมบ้านพัก ห้องน  า ค่ายลูกเสือ จ .พะเยา  19 เม.ย.2562 58,380.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว อ านวยการ

165 165 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต มี.ค.62  19 เม.ย.2562 2,664.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส่งเสริม กศ.ทางไกล

166 165.1 กั นห้อง ขยายห้องเก็บพัสดุ  19 เม.ย.2562 95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว อ านวยการ

167 166 ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด  19 เม.ย.2561 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ส่งเสริม กศ.ทางไกล

168 167 ถ่ายเอกสาร  24 เม.ย.2561 4,108.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

169 168 ถ่ายเอกสาร  24 เม.ย.2561 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

170 169 ถ่ายเอกสาร  24 เม.ย.2561 3,082.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นโยบายและแผน

171 170 ถ่ายเอกสาร  30 เม.ย.2561 625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ส่งเสริม กศ. 

172 171 ท าป้ายไวนิล   29 เม.ย. 2562 3,800.00 เฉพาะเจาะจง เคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง เคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง อ านวยการ

173 172 เช่าห้องประชุม (ประเมินผลฯ)   30 เม.ย.2562 4,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซต์ฯ โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซต์ฯ บริหารงานบุคคล

174 173 ซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า   25 เม.ย. 2562 3,210.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพะเยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพะเยา อ านวยการ

175 174 ซ่อม บจ 1004 เปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง   25 เม.ย. 2562 960.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

176 175 ท าป้ายไวนิล   26 เม.ย. 2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง เคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง อ านวยการ

177 176 ท าป้ายไวนิลโรลอัพ   30 เม.ย.2562 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปริ นท์ ร้านเจ-ปริ นท์ นิเทศติดตาม

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2562

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั งท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

178 177 ถ่ายเอกสาร   30 เม.ย.2562 17,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เจ ก๊อปป้ีเทค ร้านเอ็น เจ ก๊อปป้ีเทค นิเทศติดตาม

179 177.1 ปรับภูมิทัศน์ด้านหลังอาคาร สนง.   30 เม.ย.2562 24,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว อ านวยการ

205,839.30 

ครั งท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

178 178 จ้างท าป้ายไวนิล  2 พ.ค.2562 4,200.00 เจาะจง ร้านเจ-ปริ นท์ ร้านเจ-ปริ นท์ อ านวยการ

179 179 จ้างท าป้ายไวนิล  2 พ.ค.2562 280.00 เจาะจง ร้านเจ-ปริ นท์ ร้านเจ-ปริ นท์ พัฒนาบุคลากร

180 180 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  13 พ.ค.2562 11,880.00 เจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค นิเทศติดตามและประเมินผล

181 181 จ้างถ่ายเอกสาร (NT)  13 พ.ค.2562 7,800.00 เจาะจง ร้านเอ็นเจก๊อปป้ีเทค ร้านเอ็นเจก๊อปป้ีเทค นิเทศติดตามและประเมินผล

182 182 จ้างถ่ายเอกสาร  13 พ.ค.2562 500.00 เจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

183 183 จ้างถ่ายเอกสาร  13 พ.ค.2562 3,985.00 เจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

184 184 จ้างถ่ายเอกสาร  13 พ.ค.2562 5,300.00 เจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

185 185 จ้างถ่ายเอกสาร  13 พ.ค.2562 450.00 เจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

186 186 จ้างถ่ายเอกสาร  13 พ.ค.2562 308.00 เจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

187 187 จ้างท าตรายาง  13 พ.ค.2562 200.00 เจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ อ านวยการ

188 188 ค่าเช่าเน็ตเดือนเม.ย.2562 บริษัท CAT  16 พ.ค.2562 4,173.00 เจาะจง บริษัท CAT บริษัท CAT บริหารงานการเงินฯ

189 189 ค่าเช่าเน็ตเดือนเม.ย.2562 บริษัท TOT  24 พ.ค.2562 2,664.30 เจาะจง บริษัท TOT บริษัท TOT บริหารงานการเงินฯ

190 190 จ้างเหมาเปล่ียนบานเกล็ดหน้าต่าง  24 พ.ค.2562 25,000.00 เจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม อ านวยการ

191 191 จ้างเหมาเซ่อมรถยนต์ นข 1205 พะเยา  24 พ.ค.2562 5,814.92 เจาะจง บริษัทโตโยต้าพะเยา บริษัทโตโยต้าพะเยา อ านวยการ

192 192 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  24 พ.ค.2562 890.00 เจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค บริหารงานการเงินฯ

193 193 จ้างซ่อมเคร่ืองบันทึกกล้องวงจรปิด  24 พ.ค.2562 4,340.00 เจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ ICT

194 194 จ้างเหมาการแสดงงานสมโภชพระราชพิธีราชาภิเษก  24 พ.ค.2562 5,000.00 เจาะจง นายณภัสสรร์  ฟองวารินทร์ นายณภัสสรร์  ฟองวารินทร์ อ านวยการ

195 195 จ้างเหมาเช่าห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์  27 พ.ค.2562 4,500.00 เจาะจง โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ บริหารงานบุคคล

196 196 จ้างท าป้ายไวนิล  28 พ.ค.2562 1,800.00 เจาะจง ร้านเจ-ปริ นท์ ร้านเจ-ปริ นท์ พัฒนาบุคลากร

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั งท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

197 197 จ้างท าโปรแกรมคอมฯ  29 พ.ค.2562 5,000.00 เจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

198 198 จ้างท าป้ายไวนิล  29 พ.ค.2562 580.00 เจาะจง ร้านเจ-ปริ นท์ ร้านเจ-ปริ นท์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

199 199 จ้างติดตั งผ้าม่านทึบแสง  29 พ.ค.2562 24,900.00 เจาะจง ร้านวีรภัทรผ้าม่าน ร้านวีรภัทรผ้าม่าน อ านวยการ

200 200 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บจ 1004 พะเยา  29 พ.ค.2562 3,300.00 เจาะจง ร้านพะเยาแบตเตอร์ร่ี ร้านพะเยาแบตเตอร์ร่ี อ านวยการ

201 201 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข 1204 พะเยา  29 พ.ค.2562 15,328.82 เจาะจง บริษัทโตโยต้าพะเยา บริษัทโตโยต้าพะเยา อ านวยการ

202 202 ค่าเช่าห้องประชุมอบรมฯ  29 พ.ค.2562 9,740.00 เจาะจง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด พัฒนาบุคลากร

203 203 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  29 พ.ค.2562 22,316.00 เจาะจง ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น อ านวยการ

204 204 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  29 พ.ค.2562 28,134.00 เจาะจง ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น อ านวยการ

205 205 จ้างรื อ/ซัก ผ้าสีเหลืองขาวท่ีติดรอบรั วอาคารส านักงานฯ  29 พ.ค.2562 7,000.00 เจาะจง ร้านดอกไม้สลุงตอง ร้านดอกไม้สลุงตอง อ านวยการ

206 206 จ้างซักผ้าต่วนสีเหลืองท่ีติดรอบอาคารส านักงานฯ  29 พ.ค.2562 8,500.00 เจาะจง ร้านดอกไม้สลุงตอง ร้านดอกไม้สลุงตอง อ านวยการ

 

213,884.04 

ครั งท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

207 207 จ้างถ่ายเอกสาร  4 มิ.ย.62 1,895.00 เจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ส่งเสริมการจัดการศึกษา

208 208 จ้างถ่ายเอกสาร  4 มิ.ย.62 1,854.00 เจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นโยบายและแผน

209 209 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตเดือน พ.ค.2562  4 มิ.ย.62 4,173.00 เจาะจง บริษัท CAT บริษัท CAT บริหารงานการเงินฯ

210 210 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตเดือน พ.ค.2562  7 มิ.ย.62 2,664.30 เจาะจง บริษัท TOT บริษัท TOT บริหารงานการเงินฯ

211 211 จ้างท าป้ายไวนิล  10 มิ.ย.62 900.00 เจาะจง ร้านเจ - ปริ นท์ ร้านเจ - ปริ นท์ นิเทศติดตามและประเมินผล

212 212 จ้างท าป้ายไวนิล  10 มิ.ย.62 800.00 เจาะจง ร้านเจ - ปริ นท์ ร้านเจ - ปริ นท์ นิเทศติดตามและประเมินผล

213 213 จ้างซ่อมแซมติดตามอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย  12 มิ.ย.62 14,000.00 เจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค นิเทศติดตามและประเมินผล

214 214 จ้างท าป้ายไวนิล  14 มิ.ย.62 720.00 เจาะจง ร้านเจ - ปริ นท์ ร้านเจ - ปริ นท์ นิเทศติดตามและประเมินผล

215 215 จ้างท าป้ายไวนิล  17 มิ.ย.62 720.00 เจาะจง ร้านเจ - ปริ นท์ ร้านเจ - ปริ นท์ นิเทศติดตามและประเมินผล

216 216 ค่าจ้างท าป้ายพลาสวู๊ด ใส่กรอบหลย  20 มิ.ย.62 10,500.00 เจาะจง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง อ านวยการ

217 217 จ้างท าป้ายไวนิล  24 มิ.ย.62 580.00 เจาะจง ร้านเจ - ปริ นท์ ร้านเจ - ปริ นท์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

218 218 ค่าเช่าสถานท่ี 5 วัน  25 มิ.ย.62 20,000.00 เจาะจง โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซค์ โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซค์ บริหารงานบุคคล

219 219 จ้างท าป้ายพลาสวู๊ด ใส่กรอบหลย  27 มิ.ย.62 10,500.00 เจาะจง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง อ านวยการ

69,306.30 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั งท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



ล าดับท่ี ประจ าเดือน จ านวนเงิน หมายเหตุ
1  ตุลาคม  2561 20,175.00                
2   พฤศจิกายน  2561 264,561.00               
3  ธันวาคม 2561 205,911.27               
4  มกราคม  2562 46,913.00                
5  กุมภาพันธ์ 2562 377,031.00               
6  มีนาคม 2562 229,933.92               
7  เมษายน 2562 205,839.30               
8  พฤษภาคม 2562 213,884.04               
9  มิถุนายน 2562 69,306.30                
10  กรกฎาคม 2562
11  สิงหาคม 2562
12  กันยายน 2562

1,633,554.83            

สรปการจัดจ้างเหมาบริการ/ซ่อมแซม ประจ าปีงบประมาณ 2562
ตั งแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2561   ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2562

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1


