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           รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

                เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของส านักงานเขตพ้ืนที่                  
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักการ                    
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบที่เก่ียวข้อง                        
ในการนี้ส านักงานเขตฯ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                   
จากกลุ่มงาน ของส านักงานเขตฯ  ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน   8  กลุ่มงาน    และการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้       
โรงเรียนในสังกัด  เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีท่ีผ่านมา มีผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร  เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA )  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง           
และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่แสดงออกถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลัก  
ความคุ้มคา่สมประโยชน์ต่อภาครัฐ  

1. ตารางท่ี 1  แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง ที่จัดซื้อจัดจัดจ้าง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

                                                                                                           หน่วย :  ครั้ง 

จ านวนครั้ง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เฉพาะเจาะจง สอบราคา 
 

ประกวดราคา 

(e-bidding) 
วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 

380 
376 - 4 - - 

(98.95)  (1.05)   

                          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1                   
จ านวน 8 กลุ่มงาน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 380 ครั้ง พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด           
คือ  วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน 376 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 98.95  รองลงมาคือวิธีประกวดราคา (e-bidding) 
จ านวน 4 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  1.05  ตามล าดับ 
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2. จ านวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง 380 ครั้ง จ าแนกเป็น 2 วิธี 
2.1)  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 376 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 98.95 

2.2)  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)  4 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 1.05 
3. ตารางท่ี 2  แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง             

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
                                                                                                                    หน่วย :  บาท 

งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก 
ประกวดราคา 

(e-bidding)  
วิธีตลาด 

อิเล็กทรอนิกส์ 

10,213,012.01 
4,934,362.01 - 5,278,650 - 

(48.31)  (51.69)  

                จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  จ านวน  10,213,012.01  บาท  พบงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง           
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)  จะมีจ านวนราคาสูงสุด  เป็นจ านวน  5,278,650   บาท  คิดเป็นร้อยละ 51.69                      
และวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจ านวน  4,934,362.01   บาท  คิดเป็นร้อยละ 48.31 รองลงมาตามล าดับ 

                 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเห็นได้ว่าจ านวนครั้งที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
(e-bidding)  มากเป็นอันดับแรก (ตารางที่ 1) ตรงข้ามกับการจ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รองลงมาในล าดับที่ 2 
(ตารางท่ี 2) แต่วงเงินงบประมาณที่ใช้นั้นมีมากเป็นล าดับที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างในวิธีดังกล่าวนี้ จะเป็นเรื่อง            
การจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์การศึกษา                       
โต๊ะ – เก้าอ้ีนักเรียน และครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมฯ ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
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จ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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4. ผลการด าเนินงาน ตามข้อ (1) และ ข้อ (3)  จ าแนกเป็น 2 วิธี 

 2.1)  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบด าเนินงานและงบลงทุน  
จ านวนทั้งสิ้น 376 โครงการ  งบประมาณ    4,934,362.01  บาท คิดเป็นร้อยละ 48.31 

2.2)  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) จ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 

งบประมาณ    5,278,650   บาท  คิดเป็นร้อยละ 51.69 

 
5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 4 โครงการ ที่ได้รับงบประมาณสูงสุด ได้แก่ 

 5.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ส าหรับครู งบประมาณ 3,995,620 บาท   
ใช้วิธีประกวดราคา  (e-bidding)   ได้ในวงเงิน  3,777,060 บาท  ประหยัดงบประมาณได้ 218,560 บาท           
คิดเป็นร้อยละ  5.47  

5.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
งบประมาณ 500,300 บาท  ใช้วิธีประกวดราคา  (e-bidding)   ได้ในวงเงิน  289,650 บาท                            
ประหยัดงบประมาณได้ 210,650 บาท  คิดเป็นร้อยละ  42.10 

5.3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณ 1,010,940 บาท   
ใช้วิธีประกวดราคา  (e-bidding)   ได้ในวงเงิน  1,008,940 บาท  ประหยัดงบประมาณได้ 2,000 บาท                     
คิดเป็นร้อยละ  0.20 

5.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอ้ีนักเรียน  งบประมาณ 599,040 บาท   
ใช้วิธีประกวดราคา  (e-bidding)   ได้ในวงเงิน  203,000 บาท  ประหยัดงบประมาณได้ 396,040  บาท           
คิดเป็นร้อยละ  66.11 
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6. สรุปผลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

การพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  พบว่าทั้ง 4 โครงการ ที่ใช้วิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเสมอภาค ตามหลักนิติธรรมและคุณธรรมที่ดี   
และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายราชการ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 

7. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

7.1 ระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจ ากัด มีความเร่งด่วน กระชั้นชิด  
อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

7.2 การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีท่ีวงเงินจัดซื้อ ตั้งแต่ 100,000 บาท  ต้องมีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ซึ่งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ต้องใช้เวลานานในการค านวณราคากลาง 
หาข้อมูลราคากลาง ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

7.3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แต่ละกลุ่มงานไม่มีแผนด าเนินการ  
หรือมีแต่ไม่เป็นไปตามแผน 

7.4 เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่  
เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดขั้นตอนให้โหลดเอกสาร 
ผู้ประกอบการในระบบ e - GP มาพิจารณาผลซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ ในการพิจารณาส่งผล 

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลใช้เวลาในการพิจารณานานท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ                      
จัดซื้อจัดจ้าง 

8. แนวทางการปรับปรุง 

8.1 ผู้ด าเนินการตามโครงการ ต้องด าเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงาน  
และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้หน่วยงานพัสดุ มีเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้าง มีข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติ แต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมาย 
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และเพ่ือให้การบริหารพัสดุ ควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณ 

ให้เกิดประสิทธิภาพ ท าให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่ไปกระจุกตัว ในช่วงปลายปีงบประมาณ ท าให้ไม่ต้อง 

มีการกันเงิน การเบิกจ่ายก็จะสามารถใช้จ่ายภายในปีงบประมาณนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป  
8.2 จัดท าแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 

เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญาของส่วนราชการ
หรือไม่ 

8.3 จัดฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ความโปร่งใส หรือจัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่อย่างไม่เป็นทางการเพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

8.4 เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ ให้ละเอียด ถี่ถ้วน  
เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

8.5 หน่วยงานควรจัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ไปอบรม เพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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ล ำดับที่ ประจ ำเดือน จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

1  ตุลำคม  2560 -                      

2   พฤศจิกำยน  2560 -                      

3  ธนัวำคม 2560 4,066,710.00          3,777,060+289,650
4  มกรำคม  2561 -                      
5  กมุภำพนัธ ์2561 -                      
6  มนีำคม 2561 -                      
7  เมษำยน 2561 -                      
8  พฤษภำคม 2561 -                      

9  มถิุนำยน 2561 1,008,940.00          
10  กรกฎำคม 2561 -                      
11  สิงหำคม 2561 -                      

12  กนัยำยน 2561 203,000.00            

5,278,650.00          

สรปกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ (งบลงทุน)  ประจ ำปีงบประมำณ 2561
ต้ังแต่วนัที ่ 1  ตุลำคม  2560  ถึงวนัที ่ 30  กนัยำยน  2561

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที่ ประจ ำเดือน จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
1  ตุลำคม  2560 11,318.00           
2   พฤศจิกำยน  2560 51,780.87           
3  ธนัวำคม 2560 70,762.87           
4  มกรำคม  2561 243,100.85         
5  กมุภำพนัธ ์2561 27,755.00           
6  มนีำคม 2561 43,018.00           
7  เมษำยน 2561 154,238.00         
8  พฤษภำคม 2561 63,575.00           
9  มถิุนำยน 2561 48,420.00           
10  กรกฎำคม 2561 168,598.00         
11  สิงหำคม 2561 26,150.00           
12  กนัยำยน 2561 1,076,344.00       

1,985,060.59       

สรปกำรจัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน/วสัดุโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561
ต้ังแต่วนัที ่ 1  ตุลำคม  2560  ถึงวนัที ่ 30  กนัยำยน  2561

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1



7 
 

 

 

 

ล ำดับที่ ประจ ำเดือน จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
1  ตุลำคม  2560 -                       
2   พฤศจิกำยน  2560 85,180.00               
3  ธนัวำคม 2560 100,644.90             
4  มกรำคม  2561 91,075.35               
5  กมุภำพนัธ ์2561 102,911.87             
6  มนีำคม 2561 217,416.00             
7  เมษำยน 2561 49,602.00               
8  พฤษภำคม 2561 93,530.00               
9  มถิุนำยน 2561 212,931.00             
10  กรกฎำคม 2561 354,320.30             
11  สิงหำคม 2561 594,065.00             
12  กนัยำยน 2561 1,047,625.00           

2,949,301.42           

ร้อยละ 28.88 2,949,301.42        จ้าง 2561

ร้อยละ 19.44 1,985,060.59        ซ้ือ  2561

ร้อยละ 51.69 5,278,650.00        ซ้ือครุภัณฑ์ 2561

100.00

สรุป รวมซ้ือจ้าง 2561 10,213,012.01   

 48.31 /วธิเีฉพำะเจำะจง

 51.69 /ครุภัณฑ์ / e-bidding

สรปกำรจัดจ้ำงเหมำบริกำร/ซ่อมแซม ประจ ำปีงบประมำณ 2561
ต้ังแต่วนัที ่ 1  ตุลำคม  2560  ถึงวนัที ่ 30  กนัยำยน  2561

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

1 1 วัสดุส านักงาน   19 ต.ค. 2560 11,318.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา คุรุสภาเขตฯ

11,318.00    

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2560

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

                                                                                ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

2 2 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง  8 พ.ย.2560 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

3 3 วัสดุส านักงาน  28 พ.ย.2560 31,780.87 เฉพาะเจาะจง บริษัทมิตรแท้ประกันภัย บริษัทมิตรแท้ประกันภัย อ านวยการ

51,780.87 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2560



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

4 4 วัสดุส านักงาน  4 ธ.ค. 2560 2,715.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริหารงานบุคคล

5 5 น้ าด่ืม ต.ค.,พ.ย.60   13 ธ.ค. 2560 4,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้ าด่ืม ร้านไฮโซนน้ าด่ืม บริหารงานการเงินฯ

6 6 หนังสือพิมพ์ ต.ค.,พ.ย.60   13 ธ.ค. 2560 1,220.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ไชยวงค์ นายจ าลอง ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

7 7 วัสดุส านักงาน   13 ธ.ค. 2560 5,200.00 เฉพาะเจาะจง เฟรสเฟอร์นิเจอร์ เฟรสเฟอร์นิเจอร์ อ านวยการ

8 8 วัสดุส านักงาน   14 ธ.ค. 2560 31,780.87 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา อ านวยการ

9 9 วัสดุส านักงาน   15 ธ.ค. 2560 3,400.00 เฉพาะเจาะจง NMP คอมแอนด์ปร้ินท์ NMP คอมแอนด์ปร้ินท์ อ านวยการ

10 10 วัสดุส านักงาน   15 ธ.ค. 2560 3,623.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา อ านวยการ

11 11 วัสดุส านักงาน   19 ธ.ค. 2560 7,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา ส่งเสริม กศ.

12 12 วัสดุส านักงาน   19 ธ.ค. 2560 1,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา ส่งเสริม กศ.

13 13 วัสดุส านักงาน   27 ธ.ค. 2560 9,564.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิบูลย์กิจวัสดุ หจก.พิบูลย์กิจวัสดุ อ านวยการ

70,762.87    

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2560

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

14 14 น้ ามันเช้ือเพลิงฯ   4 ม.ค. 2561 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

15 15 วัสดุส านักงาน   8 ม.ค. 2561 2,985.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิบูลย์กิจวัสดุ หจก.พิบูลย์กิจวัสดุ ส่งเสริม กศ.

16 16 วัสดุส านักงาน   8 ม.ค. 2561 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริหารงานการเงินฯ

17 17 วัสดุส านักงาน   10 ม.ค. 2561 42,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริหารงานการเงินฯ

18 18 วัสดุส านักงาน   10 ม.ค. 2561 9,850.00 เฉพาะเจาะจง NMP คอมแอนด์ปร้ินท์ NMP คอมแอนด์ปร้ินท์ บริหารงานการเงินฯ

19 19 วัสดุส านักงาน   10 ม.ค. 2561 4,890.00 เฉพาะเจาะจง บีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค บีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค บริหารงานการเงินฯ

20 20 น้ าด่ืม ธ.ค.60   16 ม.ค. 2561 1,325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้ าด่ืม ร้านไฮโซนน้ าด่ืม บริหารงานการเงินฯ

21 21 หนังสือพิมพ์ ธ.ค.60   16 ม.ค. 2561 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ไชยวงค์ นายจ าลอง ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

22 22 วัสดุส านักงาน   17 ม.ค. 2561 5,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ ส่งเสริม กศ.

23 23 วัสดุส านักงาน   22 ม.ค. 2561 4,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ อ านวยการ

24 24 วัสดุส านักงาน   22 ม.ค. 2561 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุบลวัสดุก่อสร้าง ร้านอุบลวัสดุก่อสร้าง อ านวยการ

25 25 วัสดุส านักงาน   22 ม.ค. 2561 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมเนิสเซอร่ี ร้านอุดมเนิสเซอร่ี อ านวยการ

26 26 วัสดุส านักงาน   22 ม.ค. 2561 3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ อ านวยการ

27 27 วัสดุส านักงาน   25 ม.ค. 2561 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมเนิสเซอร่ี ร้านอุดมเนิสเซอร่ี อ านวยการ

28 28 วัสดุส านักงาน   25 ม.ค. 2561 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา อ านวยการ

29 29 วัสดุส านักงาน   29 ม.ค. 2561 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

30 30 วัสดุส านักงาน   29 ม.ค. 2561 27,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทศรีนวลการยาง หจก.คอกพิทศรีนวลการยาง อ านวยการ

31 31 วัสดุส านักงาน   31 ม.ค. 2561 3,582.85 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ อ านวยการ

32 32 วัสดุส านักงาน   31 ม.ค. 2561 16,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริหารงานการเงินฯ

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

สุรปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

33 33 วัสดุส านักงาน   31 ม.ค. 2561 1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา นิเทศติดตามฯ

34 34 วัสดุส านักงาน   31 ม.ค. 2561 65,310.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงินฯ

243,100.85 



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

35 35 หนังสือพิมพ์ ม.ค.61  2 ก.พ. 2561 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ไชยวงค์ นายจ าลอง ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

36 36 น้ าด่ืม ม.ค.61  2 ก.พ. 2561 2,135.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้ าด่ืม ร้านไฮโซนน้ าด่ืม บริหารงานการเงินฯ

37 37 วัสดุส านักงาน  19 ก.พ. 2561 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมเนิสเซอร่ี ร้านอุดมเนิสเซอร่ี อ านวยการ

38 38 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง  23 ก.พ. 2561 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

27,755.00 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ
ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

39 39 วัสดุส านักงาน   2 มี.ค. 2561 270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศวิตา ร้านศวิตา อ านวยการ
40 40 หนังสือพิมพ์ ก.พ.61   9 มี.ค. 2561 560.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ไชยวงค์ นายจ าลอง  ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ
41 41 น้ าด่ืม ก.พ. 61   9 มี.ค. 2561 1,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมไฮโซน ร้านน้ าด่ืมไฮโซน บริหารงานการเงินฯ
42 42 วัสดุส านักงาน   12 มี.ค. 2561 2,578.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิบูลย์กิจวัสดุ หจก.พิบูลย์กิจวัสดุ อ านวยการ
43 43 วัสดุส านักงาน   12 มี.ค. 2561 37,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ อ านวยการ

43,018.00  

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2561
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่ม

44 44 หนังสือพิมพ์ มี.ค.61   2 เม.ย. 2561 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ไชยวงค์ นายจ าลอง  ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

45 45 น้ าด่ืม มี.ค.61   24 เม.ย.2561 1,795.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมไฮโซน ร้านน้ าด่ืมไฮโซน บริหารงานการเงินฯ

46 46 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง   25 เม.ย.2561 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

47 47 วัสดุส านักงาน   27 เม.ย.2561 14,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา นิเทศติดตามฯ

48 48 หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ   27 เม.ย.2561 58,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีย์ พรีเมียร์ จ ากัด บริษัท ไอดีย์ พรีเมียร์ จ ากัด นิเทศติดตามฯ

49 49 วัสดุส านักงาน   30 เม.ย.2561 22,948.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริหารงานการเงินฯ

50 50 วัสดุส านักงาน   30 เม.ย.2561 27,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงินฯ

51 51 วัสดุส านักงาน   30 เม.ย.2561 2,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ บริหารงานการเงินฯ

52 52 วัสดุส านักงาน   30 เม.ย.2561 2,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค บริหารงานการเงินฯ

53 53 วัสดุส านักงาน   30 เม.ย.2561 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่ประเทศไทย (จ ากัด) บริษัทริโซ่ประเทศไทย (จ ากัด) บริหารงานการเงินฯ

154,238.00 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ

54 54 วัสดุส านักงาน   1 พ.ค. 2561 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพล   วังผา นายพล   วังผา บริหารงานการเงินฯ

55 55 วัสดุส านักงาน   1 พ.ค. 2561 6,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด ส่งเสริม กศ.

56 56 วัสดุส านักงาน   1 พ.ค. 2561 4,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

57 57 วัสดุส านักงาน   1 พ.ค. 2561 17,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

58 58 วัสดุส านักงาน   1 พ.ค. 2561 7,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

59 59 น้ าด่ืม เม.ย. 61   11 พ.ค. 2561 1,665.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้ าด่ืม ร้านไฮโซนน้ าด่ืม บริหารงานการเงินฯ

60 60 หนังสือพิมพ์ เม.ย.61   11 พ.ค. 2561 600.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ไชยวงค์ นายจ าลอง  ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

61 61 วัสดุส านักงาน   28 พ.ค. 2561 3,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัสเอ็กเพรส ร้านโฟกัสเอ็กเพรส นิเทศติดตามฯ

62 62 วัสดุส านักงาน   28 พ.ค. 2561 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

63,575.00 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่มท่ีใช้พัสดุ

63 63 วัสดุส านักงาน   12 มิ.ย. 2561 5,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตามผล

64 64 วัสดุส านักงาน   12 มิ.ย. 2561 18,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม ส่งเสริม กศ.

65 65 น้ าด่ืม พ.ค.61   13 มิ.ย. 2561 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้ าด่ืม ร้านไฮโซนน้ าด่ืม บริหารงานการเงินฯ

66 66 หนังสือพิมพ์ พ.ค.61   13 มิ.ย. 2561 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ไชยวงค์ นายจ าลอง  ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

67 67 วัสดุส านักงาน   13 มิ.ย. 2561 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยากรอบรูป ร้านพะเยากรอบรูป นิเทศติดตามผล

68 68 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ   28 มิ.ย.2561 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

48,420.00  

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่มท่ีใช้พัสดุ

69 69 วัสดุส านักงาน   4 ก.ค. 2561 1,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานบุคคล

70 70 วัสดุส านักงาน   4 ก.ค. 2561 2,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด อ านวยการ

71 71 วัสดุส านักงาน   4 ก.ค. 2561 2,200.00 เฉพาะเจาะจง โฟกันเอ็กส์เพรส โฟกันเอ็กส์เพรส ส่งเสริม กศ.

72 72 น้ าด่ืม มิ.ย. 61   4 ก.ค. 2561 1,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฮโซนน้ าด่ืม ร้านโฮโซนน้ าด่ืม บริหารงานการเงินฯ

73 73 หนังสือพิมพ์ มิ.ย.61   4 ก.ค. 2561 600.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ไชยวงค์ นายจ าลอง  ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

74 74 เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง   16 ก.ค. 2561 39,000.00 เฉพาะเจาะจง เกมส์การช่างแอร์เซอร์วิส เกมส์การช่างแอร์เซอร์วิส ส่งเสริม กศ.

75 75 วัสดุส านักงาน  23 ก.ค. 2561 10,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงินฯ

76 76 วัสดุส านักงาน  23 ก.ค. 2561 1,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

77 77 วัสดุส านักงาน  23 ก.ค. 2561 2,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด ส่งเสริม กศ.

78 78 วัสดุส านักงาน  23 ก.ค. 2561 10,699.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

79 79 วัสดุส านักงาน  23 ก.ค. 2561 20,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงินฯ

80 80 วัสดุส านักงาน  23 ก.ค. 2561 2,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค บริหารงานการเงินฯ

81 81 วัสดุส านักงาน  23 ก.ค. 2561 21,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางปะอิน จ ากัด บริษัทบางปะอิน จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

82 82 วัสดุส านักงาน  23 ก.ค. 2561 3,746.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

83 83 วัสดุส านักงาน  31 ก.ค. 2561 21,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิริประดับยนต์ หจก.สิริประดับยนต์ อ านวยการ

84 84 วัสดุส านักงาน  31 ก.ค. 2561 820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ตรวจสอบภายใน

85 85 วัสดุส านักงาน  31 ก.ค. 2561 2,539.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานบุคคล

86 86 วัสดุส านักงาน  31 ก.ค. 2561 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ส่งเสริม กศ.

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

สร6ปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่มท่ีใช้พัสดุ

87 87 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ  31 ก.ค. 2561 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

168,598.00 



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่มท่ีใช้พัสดุ

88 88 วัสดุส านักงาน   1 ส.ค. 2561 4,013.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอช นิค จ ากัด บริษัท ที เอช นิค จ ากัด อ านวยการ

89 89 วัสดุส านักงาน   2 ส.ค. 2561 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมเนิสเซอร่ี ร้านอุดมเนิสเซอร่ี อ านวยการ

90 90 วัสดุส านักงาน   2 ส.ค. 2561 2,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ ร้านดอกไม้ อ านวยการ

91 91 วัสดุส านักงาน   3 ส.ค. 2561 619.00 เฉพาะเจาะจง ร้านใจกว้าง ร้านใจกว้าง อ านวยการ

92 92 เคร่ืองปรับอากาศ 1  เคร่ือง   24 ส.ค. 2561 19,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกมส์การช่างแอร์เซอร์วิส ร้านเกมส์การช่างแอร์เซอร์วิส อ านวยการ

93 93 ครุภัณฑ์คอม(Access Point)   14 ส.ค. 2561 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ICT

94 94 วัสดุส านักงาน   15 ส.ค. 2561 10,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ นิเทศติดตาม

95 95 วัสดุส านักงาน   16 ส.ค. 2561 16,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ICT

96 96 น้ าด่ืม ก.ค. 61   17 ส.ค. 2561 1,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้ าด่ืม ร้านไฮโซนน้ าด่ืม บริหารงานการเงิฯ

97 97 หนังสือพิมพ์ ก.ค.61   18 ส.ค. 2561 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ไชยวงค์ นายจ าลอง ไชยวงค์ บริหารงานการเงิฯ

98 98 วัสดุส านักงาน   19 ส.ค. 2561 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ICT

99 99 วัสดุส านักงาน   20 ส.ค. 2561 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา นิเทศติดตาม

100 100 วัสดุส านักงาน   20 ส.ค. 2561 2,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา นิเทศติดตาม

101 101 วัสดุส านักงาน   23 ส.ค. 2561 1,600.00 เฉพาะเจาะจง โฟกัสเอ็กซ์เพรส/ร้านดอกไม้ โฟกัสเอ็กซ์เพรส/ร้านดอกไม้ อ านวยการ

102 102 วัสดุส านักงาน   23 ส.ค. 2561 540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาน าไฟศาล หจก.พะเยาน าไฟศาล อ านวยการ

103 103 วัสดุส านักงาน   30 ส.ค. 2561 525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา ส่งเสริม กศ.

104 104 วัสดุส านักงาน   30 ส.ค. 2561 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา นิเทศติดตาม

105 105 วัสดุส านักงาน   30 ส.ค. 2561 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา นิเทศติดตาม

106 106 วัสดุส านักงาน   30 ส.ค. 2561 1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา ส่งเสริม กศ.

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

สรปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่มท่ีใช้พัสดุ

107 107 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ   28 ส.ค. 2561 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ อ านวยการ

108 108 วัสดุส านักงาน   31 ส.ค. 2561 2,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้ าด่ืม ร้านไฮโซนน้ าด่ืม บริหารงานการเงินฯ

109 109 วัสดุส านักงาน   31 ส.ค. 2561 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ไชยวงค์ นายจ าลอง ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

26,150.00 



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่มท่ีใช้พัสดุ

110 110 วัสดุส านักงาน   6 ก.ย. 2561 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส อ านวยการ

111 111 วัสดุส านักงาน   15 ก.ย. 2561 1,783.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

112 112 วัสดุส านักงาน   15 ก.ย. 2561 25,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านปกไหม ร้านบ้านปกไหม อ านวยการ

113 113 วัสดุส านักงาน   15 ก.ย. 2561 3,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด ส่งเสริม กศ.

114 114 วัสดุส านักงาน   15 ก.ย. 2561 2,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ส่งเสริม กศ.

115 115 วัสดุส านักงาน   15 ก.ย. 2561 534.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นโยบายและแผน

116 116 วัสดุส านักงาน   16 ก.ย. 2561 87,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงินฯ

117 117 วัสดุส านักงาน   16 ก.ย. 2561 52,982.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

118 118 วัสดุส านักงาน   16 ก.ย. 2561 54,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางปะอิน จ ากัด บริษัทบางปะอิน จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

119 119 วัสดุส านักงาน   16 ก.ย. 2561 21,985.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงินฯ

120 120 วัสดุส านักงาน   16 ก.ย. 2561 19,598.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

121 121 วัสดุส านักงาน   17 ก.ย. 2561 63,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางบ้านเบญจรงค์ ร้านล าปางบ้านเบญจรงค์ อ านวยการ

122 122 วัสดุส านักงาน   17 ก.ย. 2561 5,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ส่งเสริม กศ.ทางไกล

123 123 วัสดุส านักงาน   17 ก.ย. 2561 12,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด ส่งเสริม กศ.

124 124 วัสดุส านักงาน   19 ก.ย. 2561 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส อ านวยการ

125 125 วัสดุส านักงาน   19 ก.ย. 2561 2,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด อ านวยการ

126 126 วัสดุส านักงาน   24 ก.ย. 2561 3,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด ส่งเสริม กศ.

127 127 วัสดุส านักงาน   24 ก.ย. 2561 1,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม ส่งเสริม กศ.

128 128 วัสดุส านักงาน   24 ก.ย. 2561 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่มท่ีใช้พัสดุ

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่มท่ีใช้พัสดุ

129 129 วัสดุส านักงาน   24 ก.ย. 2561 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

130 130 วัสดุส านักงาน   24 ก.ย. 2561 5,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค นิเทศติดตาม

131 131 วัสดุส านักงาน   24 ก.ย. 2561 6,735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด ส่งเสริม กศ.

132 132 วัสดุส านักงาน   24 ก.ย. 2561 4,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

133 133 วัสดุส านักงาน   24 ก.ย. 2561 12,246.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม นิเทศติดตาม

134 134 วัสดุส านักงาน   25 ก.ย. 2561 265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด ตรวจสอบภายใน

135 135 วัสดุส านักงาน   25 ก.ย. 2561 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ ารัสเฟอร์นิเจอร์ ร้านจ ารัสเฟอร์นิเจอร์ ตรวจสอบภายใน

136 136 วัสดุส านักงาน   25 ก.ย. 2561 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด ส่งเสริม กศ.

137 137 วัสดุส านักงาน   25 ก.ย. 2561 950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ อ านวยการ

138 138 วัสดุส านักงาน   26 ก.ย. 2561 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เค บุ๊กเซ็นเตอร์ บริษัท ที เค บุ๊กเซ็นเตอร์ นิเทศติดตาม

139 139 วัสดุส านักงาน   28 ก.ย. 2561 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมปัญญา บริษัท เสริมปัญญา นิเทศติดตาม

140 140 วัสดุส านักงาน   28 ก.ย. 2561 5,658.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม นิเทศติดตาม

141 141 วัสดุส านักงาน   28 ก.ย. 2561 15,476.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด ส่งเสริม กศ.

142 142 วัสดุส านักงาน    25 ก.ย. 2561 10,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

143 143 วัสดุส านักงาน    25 ก.ย. 2561 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

144 144 วัสดุส านักงาน    25 ก.ย. 2561 6,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

145 145 วัสดุส านักงาน    25 ก.ย. 2561 9,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นโยบายและแผน

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่มท่ีใช้พัสดุ



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่มท่ีใช้พัสดุ

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

146 146 วัสดุส านักงาน    25 ก.ย. 2561 8,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานบุคคล

147 147 วัสดุส านักงาน    25 ก.ย. 2561 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส บริหารงานบุคคล

148 148 วัสดุส านักงาน    25 ก.ย. 2561 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

149 149 วัสดุส านักงาน    25 ก.ย. 2561 1,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทพรหมนิมิตรคอมเพล็กซ์ บริษัทพรหมนิมิตรคอมเพล็กซ์ นโยบายและแผน

150 150 วัสดุส านักงาน    27 ก.ย. 2561 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นโยบายและแผน

151 151 วัสดุส านักงาน    27 ก.ย. 2561 2,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ บริหารงานการเงินฯ

152 152 วัสดุส านักงาน    27 ก.ย. 2561 8,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

153 153 วัสดุส านักงาน    27 ก.ย. 2561 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางบ้านเบญจรงค์ ร้านล าปางบ้านเบญจรงค์ นิเทศติดตาม

154 154 วัสดุส านักงาน    27 ก.ย. 2561 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวไทยเสรี /บริษัทบ้านครุภัณฑ์ ร้านนิวไทยเสรี /บริษัทบ้านครุภัณฑ์ บริหารงานการเงินฯ

155 155 น้ าด่ืม ก.ย.61   28 ก.ย. 2561 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมไฮโซน ร้านน้ าด่ืมไฮโซน บริหารงานการเงินฯ

156 156 หนังสือพิมพ์ ก.ย.61   28 ก.ย. 2561 600.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ไชยวงค์ นายจ าลอง ไชยวงค์ บริหารงานการเงินฯ

157 157 วัสดุส านักงาน   28 ก.ย. 2561 14,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

158 158 วัสดุส านักงาน   28 ก.ย. 2561 6,612.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด นิเทศติดตาม

159 159 วัสดุส านักงาน   28 ก.ย. 2561 38,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงินฯ

160 160 วัสดุส านักงาน   28 ก.ย. 2561 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค บริหารงานการเงินฯ

161 161 วัสดุส านักงาน   28 ก.ย. 2561 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด อ านวยการ

162 162 วัสดุส านักงาน   28 ก.ย. 2561 81,834.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่มท่ีใช้พัสดุ

163 163 วัสดุส านักงาน   28 ก.ย. 2561 95,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงินฯ



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่มท่ีใช้พัสดุ

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

164 164 วัสดุส านักงาน   28 ก.ย. 2561 98,100.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานกระดาษบางปะอิน จ ากัด โรงงานกระดาษบางปะอิน จ ากัด บริหารงานการเงินฯ

302,550.00 



แบบ สขร.1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซ้ิอ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดซ้ือ กลุ่มท่ีใช้พัสดุ

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



ล าดับท่ี ประจ าเดือน จ านวนเงิน หมายเหตุ
1  ตุลาคม  2560 11,318.00            
2   พฤศจิกายน  2560 51,780.87            
3  ธันวาคม 2560 70,762.87            
4  มกราคม  2561 243,100.85          
5  กุมภาพันธ์ 2561 27,755.00            
6  มีนาคม 2561 43,018.00            
7  เมษายน 2561 154,238.00          
8  พฤษภาคม 2561 63,575.00            
9  มิถุนายน 2561 48,420.00            
10  กรกฎาคม 2561 168,598.00          
11  สิงหาคม 2561 26,150.00            
12  กันยายน 2561 302,550.00          

1,211,266.59        

สรปการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน/วัสดุโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

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

-              

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2560
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

                                                                                ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

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

1  001 จ้างท าพานพุ่มดอกไม้  28 พ.ย.2560 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด ร้านมณเฑียรดอกไม้สด อ านวยการ
2 002 จ้างท าตราย่ือผู้บริหารสพป.เขตฯ  28 พ.ย.2560 680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ อ านวยการ
3 003 จ้างท าตรายางค าส่ัง สพป.พย.1  28 พ.ย.2560 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ อ านวยการ
4 004 จ้างท าป้ายท าเนียบผู้บริหารฯ  28 พ.ย.2560 1,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ อ านวยการ
5 005 จ้างซ่อมไฟฟ้าบ้านพักส านักงานฯ  28 พ.ย.2560 2,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น อ านวยการ
6 006 จ้างปรับพ้ืนถนนส านักงานฯ  28 พ.ย.2560 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมันทนา  จังขันธ์ นางมันทนา  จังขันธ์ อ านวยการ
7 007 จ้างท าป้ายช่ือส านักงานเขตฯ  28 พ.ย.2560 48,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง อ านวยการ
8 008 จ้างท าป้ายโลโก้ส านักงานเขตฯ  29 พ.ย.2560 580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ อ านวยการ
9 009 จ้างซ่อมรถยนต์ส านักงานเขตฯ บ 300 พะเยา  29 พ.ย.2560 4,310.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ
10 010 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  29 พ.ย.2560 2,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีคอมแอนเน็ตเวิร์ค ร้านบีบีคอมแอนเน็ตเวิร์ค ส่งเสริมการจัดการศึกษา

11 011 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  29 พ.ย.2560 12,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีคอมแอนเน็ตเวิร์ค ร้านบีบีคอมแอนเน็ตเวิร์ค บริหารงานการเงินฯ
12 012 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  29 พ.ย.2560 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมช่างเคร่ืองเย็น ร้านรวมช่างเคร่ืองเย็น นิเทศติดตามและประเมินผล

13 013 จ้างซ่อมรถยนต์ส านักงานเขตฯ ม 1094 พะเยา  29 พ.ย.2560 1,490.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ
14 014 จ้างซ่อมรถยนต์ส านักงานเขตฯ บบ 299 พะเยา  30 พ.ย.2560 950.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

85,180.00 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2560



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

15 015 จ้างท าซุ้มประตูทางเข้าส านักงานเขตฯ  12 ธ.ค.2560 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง อ านวยการ

16 016 จ้างท าป้ายส านักงานลูกเสือ  12 ธ.ค.2560 11,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ส่งเสริมการจัดการศึกษา

17 017 จ้างท าผ้าหุ้มเบาะชุดรับแขก  12 ธ.ค.2560 3,450.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมล  ดุลกอน นางวิมล  ดุลกอน อ านวยการ

18 018 จ้างซ่อมประตูห้องผู้บริหาร  12 ธ.ค.2560 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม อ านวยการ

19 019 จ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน 3 เดือน  18 ธ.ค.2560 23,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

20 020 จ้างถ่ายเอกสารประชุมโครงการลูกเสือ  18 ธ.ค.2560 491.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ส่งเสริมการจัดการศึกษา

21 021 จ้างซ่อมรถยนต์ นข 1205 พะเยา  18 ธ.ค.2560 7,243.90 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าพะเยา จ ากัด บริษัทโตโยต้าพะเยา จ ากัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล

22 022 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการน าเสนองานจังหวัด  18 ธ.ค.2560 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายปักจักรศิลป์ ร้านป้ายปักจักรศิลป์ อ านวยการ

23 023 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  18 ธ.ค.2560 2,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ตรวจสอบภายใน

24 024 จ้างซ่อมรถยนต์ บ 300 พะเยา/ม 1094 พะเยา  18 ธ.ค.2560 3,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุรพงษ์แอร์/อู่พรชัยยนต์ ร้านสุรพงษ์แอร์/อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

25 025 จ้างท าเอกสารโครงการ  20 ธ.ค.2560 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศ ติดตามและประเมินผล

26 026 จ้างท าป้ายไวนิล"ต้านภัยหนาว"  20 ธ.ค.2560 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปร้ินท์ ร้านเจ-ปร้ินท์ อ านวยการ

27 027 จ้างท าแจกันดอกไม้สด  20 ธ.ค.2560 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด ร้านมณเฑียรดอกไม้สด อ านวยการ

28 028 จ้างท าป้ายไวนิล  27 ธ.ค.2560 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปร้ินท์ ร้านเจ-ปร้ินท์ อ านวยการ

29 029 จ้างซ่อมรถยนต์ นก 1122 พะเยา  27 ธ.ค.2560 300.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

30 030 จ้างท าวารสารเดือนต.ค.-ธ.ค.60  27 ธ.ค.2560 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครนิวส์การพิมพ์ ร้านนครนิวส์การพิมพ์ อ านวยการ

100,644.90   

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2560

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

เลขท่ีคร้ังท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

31 031 จ้างร้ือถอนเคร่ืองปรับอากาศ  16 ม.ค.2561 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกมส์การช่างแอร์แอนด์เซอร์วิส ร้านเกมส์การช่างแอร์แอนด์เซอร์วิส อ านวยการ

32 032 จ้างปรับพ้ืนท่ี(ด้านหลังเวที)อาคารสพป.พย.1  17 ม.ค.2561 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนันทนา  จังขันธ์ นางนันทนา  จังขันธ์ อ านวยการ

33 033 จ้างซ่อมคู่สายโทรศัพท์ส านักงานเขตฯ  17 ม.ค.2561 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยส่ือสาร ร้านสมัยส่ือสาร อ านวยการ

34 034 จ้างขนย้ายเหล็กโครงหลังคาห้องประชุม  17 ม.ค.2561 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย  อภิวงค์ นายอภิชัย  อภิวงค์ อ านวยการ

35 035 จ้างเหมาบริการเช่าเว็บไซต์ระบบ e-money  17 ม.ค.2561 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีเน็ท ร้านดีเน็ท บริหารงานการเงินฯ

36 036 จ้างย้ายระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุมส านักงานเขตฯ  22 ม.ค.2561 18,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ ICT

37 037 จ้างก้ันห้องควบคุมเคร่ืองเสียงห้องประชุมส านักงานฯ  22 ม.ค.2561 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม อ านวยการ

38 038 จ้างซ่อมรถยนต์ส านักงานฯ นข 1204 พะเยา  26 ม.ค.2561 6,066.90 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าพะเยา จ ากัด บริษัทโตโยต้าพะเยา จ ากัด อ านวยการ

39 039 จ้างซ่อมแซมวอลเปเปอร์ห้องท างานฯ  26 ม.ค.2561 5,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์ผ้าม่าน ร้านจ านงค์ผ้าม่าน อ านวยการ

40 040 จ้างเหมาท าเก้าอ้ีไม้  29 ม.ค.2561 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอรทัย  นันทวงค์ นางอรทัย  นันทวงค์ อ านวยการ

41 041 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  29 ม.ค.2561 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น อ านวยการ

42 042 จ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน นข 3083 พะเยา  31 ม.ค.2561 8,269.45 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสวีพีออโต้เซล จ ากัด บริษัทเอสวีพีออโต้เซล จ ากัด อ านวยการ

43 043 จ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือนมกราคม 2561  31 ม.ค.2561 5,399.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

91,075.35 

สุรปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

44 062 จ้างซ่อมรถยนต์ส าน้กงานฯ นข 1204 พะเยา  7 ก.พ.2561 2,003.37 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าพะเยา จ ากัด บริษัทโตโยต้าพะเยา จ ากัด อ านวยการ

45 063 จ้างปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารส านักงานเขตฯ  12 ก.พ.2561 58,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรรัตน์  สะพานแก้ว นายธีรรัตน์  สะพานแก้ว อ านวยการ

46 064 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน  13 ก.พ.2561 2,621.50 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  กองค า นายสมชาย  กองค า อ านวยการ

47 065 จ้างปรับภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารส านักงานเขตฯ  19 ก.พ.2561 27,760.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรรัตน์  สะพานแก้ว นายธีรรัตน์  สะพานแก้ว อ านวยการ

48 066 จ้างท าป้ายไวนิล  19 ก.พ.2561 690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปร้ินท์ ร้านเจ-ปร้ินท์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

49 067 จ้างถ่ายเอกสาร  19 ก.พ.2561 9,337.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศ ติดตามและประเมินผล

50 068 ท าป้ายห้องประชุมดอยจอมทอง  19 ก.พ.2561 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอสแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเคเอสแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง อ านวยการ

102,911.87    

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

51 068 จ้างซ่อมระบบโทรศัพท์  2 มี.ค.2561 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยส่ือสาร ร้านสมัยส่ือสาร อ านวยการ

52 069 จ้างถ่ายส าเนาข้อสอบมาตรฐานกลาง  27 ก.พ.2561 195,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจก๊อปป้ีเทค ร้านเอ็นเจก๊อปป้ีเทค นิเทศ ติดตามและประเมินผล

53 070 จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีรับเคร่ืองราชฯ  22 มี.ค.2561 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขอนันต์  ถาวร นายสุขอนันต์  ถาวร พัฒนาบุคลากรฯ

54 071 จ้างท าวารสารเดือนมกราคม-มีนาคม 2561  28 มี.ค.2561 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครนิวส์การพิมพ์ ร้านนครนิวส์การพิมพ์ อ านวยการ

55 072 จ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด  28 มี.ค.2561 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด ร้านมณเฑียรดอกไม้สด อ านวยการ

56 073 จ้างซ่อมรถยนต์ส านักงานฯ นข 1205, บจ 9095 พะเยา  30 มี.ค.2561 3,880.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

57 074 จ้างถ่ายเอกสาร  30 มี.ค.2561 1,736.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศ ติดตามและประเมินผล

217,416.00  

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

58 075 จ้างถ่ายเอกสารเดือนมกราคม-มีนาคม 2561  2 เม.ย.2561 4,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

59 076 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  19 เม.ย.2561 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น อ านวยการ

60 077 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  19 เม.ย.2561 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ บริหารงานการเงินฯ

61 078 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ NT  19 เม.ย.2561 5,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศ ติดตามและประเมินผล

62 079 จ้างถ่ายเอกสาร  19 เม.ย.2561 6,635.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศ ติดตามและประเมินผล

63 080 จ้างถ่ายเอกสารโครงการสะเต็ม  19 เม.ย.2561 2,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศ ติดตามและประเมินผล

64 081 จ้างท าป้ายไวนิล  19 เม.ย.2561 3,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปร้ินท์ ร้านเจ-ปร้ินท์ ส่งเสริมฯ,อ านวยการ,นิเทศฯ

65 082 จ้างท าป้ายไวนิล  19 เม.ย.2561 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปร้ินท์ ร้านเจ-ปร้ินท์ อ านวยการ

66 083 จ้างถ่ายเอกสาร  19 เม.ย.2561 878.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าฝนซีร็อกซ์ ร้านน้ าฝนซีร็อกซ์ บริหารงานบุคคลฯ

67 084 จ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด  19 เม.ย.2561 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด ร้านมณเฑียรดอกไม้สด อ านวยการ

68 085 จ้างท าป้ายไวนิล  24 เม.ย.2561 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปร้ินท์ ร้านเจ-ปร้ินท์ อ านวยการ

69 086 จ้างถ่ายเอกสาร PISA  24 เม.ย.2561 4,574.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจก๊อปป้ีเท็ค ร้านเอ็นเจก๊อปป้ีเท็ค นิเทศ ติดตามและประเมินผล

70 087 จ้างท าป้ายไวนิล  24 เม.ย.2561 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอสแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเคเอสแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง อ านวยการ

71 088 จ้างท าเอกสารการอบรมลูกเสือ  30 เม.ย.2561 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครนิวส์การพิมพ์ ร้านนครนิวส์การพิมพ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

49,602.00    

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

72 087 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  8 พ.ค.2561 11,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น ส่งเสริมการจัดการศึกษา

73 088 จ้างท าตรายาง  11 พ.ค.2561 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ อ านวยการ

74 089 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข 3083  11 พ.ค.2561 3,900.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

75 090 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข 1204  11 พ.ค.2561 1,480.00 เฉพาะเจาะจง สุรพงษ์แอร์ สุรพงษ์แอร์ อ านวยการ

76 091 จ้างท าป้ายไวนิล  1 พ.ค.2561 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปร้ินท์ ร้านเจ-ปร้ินท์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

77 091/1 จ้างท าป้ายไวนิล  4 พ.ค.2561 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศ ติดตามและประเมินผล

78 092 จ้างถ่ายเอกสาร  22 พ.ค.2561 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศ ติดตามและประเมินผล

79 093 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน  22 พ.ค.2561 2,180.00 เฉพาะเจาะจง นายพจน์  ท้าวงาน นายพจน์  ท้าวงาน อ านวยการ

80 094 จ้างเหมาเช่าห้องประชุมสหกรณ์ฯ  22 พ.ค.2561 2,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด อ านวยการ

81 095 จ้างเหมาเช่าห้องประชุมโรงแรมฯจัดอบรม  22 พ.ค.2561 4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททรัพย์วีรวัฒน์จ ากัด บริษัททรัพย์วีรวัฒน์จ ากัด บริหารงานบุคคล

82 096 จ้างถ่ายเอกสาร  22 พ.ค.2561 11,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจก๊อปป้ีเทค ร้านเอ็นเจก๊อปป้ีเทค นิเทศ ติดตามและประเมินผล

83 097 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน  22 พ.ค.2561 2,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค นิเทศ ติดตามและประเมินผล

84 098 จ้างท าป้ายไวนิล  24 พ.ค.2561 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้นเจ-ปร้ินท์ ร้นเจ-ปร้ินท์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

85 099 จ้างเหมาเปล่ียนเชือกเสาธงชาติส านักงาน  28 พ.ค.2561 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์  สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์  สะพานแก้ว อ านวยการ

86 100 จ้างถ่ายเอกสาร  28 พ.ค.2561 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศ ติดตามและประเมินผล

87 100/1 จ้างท าป้ายไวนิล  28 พ.ค.2561 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปร้ินท์ ร้านเจ-ปร้ินท์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

88 100/2 จ้างเช่าเคร่ืองเสียง  28 พ.ค.2561 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยาฉัตร  มองมูล นางสาวกัลยาฉัตร  มองมูล นิเทศ ติดตามและประเมินผล

89 101 จ้างท าวารสารเดือนเม.ย.-มิ.ย.2561  28 พ.ค.2561 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครนิวส์การพิมพ์ ร้านนครนิวส์การพิมพ์ อ านวยการ

90 102 จ้างเช่าห้องประชุม  31 พ.ค.2561 4,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมริเวอร์ไซต์เชียงราย โรงแรมริเวอร์ไซต์เชียงราย นิเทศ ติดตามและประเมินผล

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

91 103 จ้างเช่าห้องประชุม  31 พ.ค.2561 1,500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บริหารงานบุคคล

93,530.00 

ผู้ได้รับการคัดเลือกคร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

92 104 จ้างท าตรายาง  4 มิ.ย.2561 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ อ านวยการ

93 105 จ้างถ่ายเอกสาร  5 มิ.ย.2561 12,126.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

94 106 จ้างท าป้ายไวนิล  8 มิ.ย.2561 580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปร้ินท์ ร้านเจ-ปร้ินท์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

95 107 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  8 มิ.ย.2561 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น บริหารงานบุคคล

96 108 จ้างท าตรายาง  8 มิ.ย.2561 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

97 109 จ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน บฉ 9095 พะเยา  8 มิ.ย.2561 12,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวลการยาง ร้านศรีนวลการยาง อ านวยการ

98 110 จ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน นข 1204 พะเยา  12 มิ.ย.2561 2,100.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

99 111 จ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน บฉ 9095 พะเยา  12 มิ.ย.2561 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวลการยาง ร้านศรีนวลการยาง อ านวยการ

100 112 จ้างเหมาซ่อมกระจก และประตูอาคารเรือนไม้  18 มิ.ย.2561 89,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม อ านวยการ

101 113 จ้างท าป้ายไวนิล  22 มิ.ย.2561 580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปร้ินท์ ร้านเจ-ปร้ินท์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

102 114 จ้างท าผ้าม่านพร้อมติดต้ังผ้าม่านห้องผู้บริหาร  26 มิ.ย.2561 19,895.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีรภัทรผ้าม่าน ร้านวีรภัทรผ้าม่าน อ านวยการ

103 115 จ้างซ่อมพัดลมคอมพิวเตอร์ 7 เคร่ือง  28 มิ.ย.2561 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค อ านวยการ

104 116 จ้างซ่อมหลังคาอาคารส านักงานฯ  28 มิ.ย.2561 64,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์  สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์  สะพานแก้ว อ านวยการ

212,931.00  

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

105 105 ซ่อมรถยนต์ นข 1204   9 ก.ค. 2561 7,340.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

106 106 ติดต้ังผ้าม่านปรับแสง   9 ก.ค. 2561 2,235.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีรภัทรผ้าม่าน ร้านวีรภัทรผ้าม่าน อ านวยการ

107 107 ท าป้ายสต๊ิกเกอร์   9 ก.ค. 2561 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ นิเทศติดตาม

108 108 ถ่ายเอกสาร   9 ก.ค. 2561 572.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเอกสาร ร้านบ้านเอกสาร บริหารงานบุคคล

109 109 ซ่อมรถยนต์ นข 1204   9 ก.ค. 2561 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยาแบตเตอร่ี ร้านพะเยาแบตเตอร่ี อ านวยการ

110 110 ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม   9 ก.ค. 2561 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เจ ก๊อปป้ีเทค ร้าน เอ็น เจ ก๊อปป้ีเทค นิเทศติดตาม

111 111 ติดต้ังผ้าม่าน   10 ก.ค. 2561 19,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีรภัทรผ้าม่าน ร้านวีรภัทรผ้าม่าน นิเทศติดตาม

112 112 ติดต้ังฉากก้ันห้อง   10 ก.ค. 2561 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ส่งเสริม กศ.

113 113 ติดต้ังผ้าม่านกรองแสง   12 ก.ค. 2561 2,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีรภัทรผ้าม่าน ร้านวีรภัทรผ้าม่าน นิเทศติดตาม

114 114 ปรับภูมิทัศน์ภายใน/นอกอาคาร   12 ก.ค. 2561 71,148.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว อ านวยการ

115 115 ติดต้ังระบบไฟฟ้า/อินเทอร์เน็ตฯ   13 ก.ค. 2561 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ส่งเสริม กศ.

116 116 ติดต้ังกระจกบานเล่ือนฯ   17 ก.ค. 2561 154,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม อ านวยการ

117 117 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ   18 ก.ค. 2561 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เกมส์การช่างฯ เกมส์การช่างฯ ส่งเสริม กศ.

118 118 ท าป้ายสต๊ิกเกอร์   18 ก.ค. 2561 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ้านสต๊ิกเกอร์ บ้านสต๊ิกเกอร์ อ านวยการ

119 119 ถ่ายเอกสาร   23 ก.ค. 2561 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

120 120 ถ่ายเอกสาร   23 ก.ค. 2561 10,261.30 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

121 121 ถ่ายเอกสาร    31 ก.ค. 2561 3,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

122 122 ถ่ายเอกสาร    31 ก.ค. 2561 4,454.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

123 123 ถ่ายเอกสาร    31 ก.ค. 2561 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

สร6ปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

124 124 ถ่ายเอกสาร    31 ก.ค. 2561 780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

125 125 ถ่ายเอกสาร    31 ก.ค. 2561 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ส่งเสริม กศ.

126 126 ถ่ายเอกสาร    31 ก.ค. 2561 3,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

354,320.30 

ผู้ได้รับการคัดเลือกคร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

127 127 ถ่ายเอกสาร   2 ส.ค. 2561 637.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก้าวก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านก้าวก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ บริหารงานบุคคล

128 128 ติดต้ังฝ้าเพดาน+ทีบาร์   6 ส.ค. 2561 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม อ านวยการ

129 129 ติดผ้าม่าน/ฉากก้ัน/ย้ายแอร์   7 ส.ค. 2561 22,450.00 เฉพาะเจาะจง วีรภัทรผ้าม่าน/ประตูชัย/ศิริโรจน์ วีรภัทรผ้าม่าน/ประตูชัย/ศิริโรจน์ ส่งเสริม กศ.ทางไกล

130 130 ย้ายเคร่ืองปรับอากาศ  7 ส.ค. 2561 7,500.00 เฉพาะเจาะจง เกมส์การช่าง เกมส์การช่าง อ านวยการ

131 131 ทาสี ซ่อมผนังห้องท างาน   7 ส.ค. 2561 3,913.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว ส่งเสริม กศ.ทางไกล

132 132 ติดต้ังฝ้าเพดานห้องประชุม   8 ส.ค. 2561 34,021.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว อ านวยการ

133 133 ท าสีตู้เหล็กเก็บเอกสาร   14 ส.ค.2561 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว บริหารงานการเงินฯ

134 134 ซ่อมรถยนต์ นข 1204   14 ส.ค.2561 3,450.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

135 135 ปรับสถานท่ีท างาน   14 ส.ค.2561 73,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว อ านวยการ

136 136 ติดต้ังประตู + มุ้งลวด   14 ส.ค.2561 27,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม อ านวยการ

137 137 ย้ายเคร่ืองปรับอากาศ   14 ส.ค.2561 24,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น อ านวยการ

138 138 เปล่ียนน้ ามันเคร่ือง   15 ส.ค.2561 2,780.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

139 139 เปล่ียนยาง 4 เส้น   16 ส.ค.2561 10,272.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทศรีนวลการยาง หจก.ค็อกพิทศรีนวลการยาง อ านวยการ

140 140 ติดต้ังกระจก+มุ้งลวด   20 ส.ค.2561 18,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม อ านวยการ

141 141 จ้างเหมารถตู้เดินทางฯ   20 ส.ค.2561 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์  ธิชูโต นายอานนท์  ธิชูโต นิเทศติดตาม

142 142 ติดต้ังผ้าม่านทึบแสง   20 ส.ค.2561 17,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีรภัทรผ้าม่าน ร้านวีรภัทรผ้าม่าน อ านวยการ

143 143 ท าแผนผังห้องท างาน   20 ส.ค.2561 10,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ อ านวยการ

144 144 ย้ายติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ   24 ส.ค.2561 46,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น อ านวยการ

145 145 ท าผ้าผูกคอ   15 ส.ค.2561 6,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอคิว ร้านไอคิว ส่งเสริม กศ. 

สรปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

146 146 ถ่ายเอกสาร   15 ส.ค.2561 536.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าฝนซีร็อกซ์ ร้านน้ าฝนซีร็อกซ์ บริหารงานบุคคล

147 147 เช่าห้องประชุม สก. สค.   15 ส.ค.2561 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงาน สก. สค. ส านักงาน สก. สค. นโยบายและแผน

148 148 เช่าสถานท่ี/ท่ีพักการอบรม   15 ส.ค.2561 22,680.00 เฉพาะเจาะจง ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช ส่งเสริม กศ.

149 149 เช่าเคร่ืองเสียง   15 ส.ค.2561 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด เครือตาชัย นายสมคิด เครือตาชัย ส่งเสริม กศ.

150 150 ติดต้ังผ้าม่าน + มุ้งลวด   15 ส.ค.2561 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม อ านวยการ

151 151 ปูพ้ืนกระเบ้ืองห้องเอกสาร   15 ส.ค.2561 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว อ านวยการ

152 152 ปรับสถานท่ีท างาน   15 ส.ค.2561 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว อ านวยการ

153 153 จัดท าสารคดีชุดครูดี   20 ส.ค.2561 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  ชัยภูวนารถ นายนิพนธ์  ชัยภูวนารถ นิเทศติดตาม

154 154 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ   21 ส.ค.2561 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น อ านวยการ

155 155 ท าวารสาร ต.ค.-ก.ย.61   21 ส.ค.2561 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครนิวส์การพิมพ์ ร้านนครนิวส์การพิมพ์ อ านวยการ

156 156 ท าป้ายไวนิล   21 ส.ค.2561 580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ - ปร้ินท์ ร้านเจ - ปร้ินท์ ส่งเสริม กศ.

157 157 ปูพ้ืนกระเบ้ือง    23 ส.ค.2561 29,300.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว อ านวยการ

158 158 ท ากล่องเวทีโครงเหล็ก   29 ส.ค. 2561 48,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว อ านวยการ

159 159 ติดต้ังผ้าม่านห้องประชุมฯ   31 ส.ค.2561 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีรภัทรผ้าม่าน ร้านวีรภัทรผ้าม่าน อ านวยการ

160 160 ถ่ายเอกสาร   31 ส.ค.2561 8,441.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

161 161 ถ่ายเอกสาร   31 ส.ค.2561 575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ส่งเสริม กศ.

162 162 ถ่ายเอกสาร   31 ส.ค.2561 2,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

163 163 ถ่ายเอกสาร   31 ส.ค.2561 2,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นโยบายและแผน

164 164 ท าป้าย/เช่าเต้นท์/เคร่ืองเสียง   31 ส.ค.2561 47,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอส/จิราภรณ์/สมคิด ร้านเคเอส/จิราภรณ์/สมคิด นิเทศติดตาม

165 165 เช่าห้องประชุม /เล่ือนวิทยฐานะ   29 ส.ค. 2561 4,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ส่งเสริม กศ.

210,076.00 

ผู้ได้รับการคัดเลือกคร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

166 166 ถ่ายเอกสาร   4 ก.ย. 2561 280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป๊ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป๊ีช๊อป ส่งเสริม กศ.

167 167 ท าสต๊ิกเกอร์ NEW DLTV   4 ก.ย. 2561 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ส่งเสริม กศ. ทางไกล

168 168 ซ่อมปรับย้ายกล้องวงจรปิด   6 ก.ย. 2561 25,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ส่งเสริม กศ. ทางไกล

169 169 ท าส่ือวิดีทัศน์ Best Practice   7 ก.ย. 2561 24,000.00 เฉพาะเจาะจง Media Monster Media Monster ส่งเสริม กศ. ทางไกล

170 170 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า   7 ก.ย. 2561 468,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภากิจ จ ากัด บริษัท นภากิจ จ ากัด อ านวยการ

171 171 ท าตรายาง   7 ก.ย. 2561 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ส่งเสริม กศ.

172 172 ท าตรายาง   7 ก.ย. 2561 910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ อ านวยการ

173 173 ถ่ายเอกสาร   10 ก.ย. 2561 2,302.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป๊ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป๊ีช๊อป อ านวยการ

174 174 เช่าห้องประชุม(สุรฎีรีสอร์ทฯ)   6 ก.ย. 2561 4,800.00 เฉพาะเจาะจง สุรฎีรีสอร์ทฯ จ.เชียงราย สุรฎีรีสอร์ทฯ จ.เชียงราย บริหารงานบุคคล

175 175 ถ่ายเอกสาร   14 ก.ย. 2561 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เจ ก๊อปป้ีเทค ร้าน เอ็น เจ ก๊อปป้ีเทค นิเทศติดตาม

176 176 ถ่ายเอกสาร   17 ก.ย. 2561 5,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าฝนซีร็อกซ์ ร้านน้ าฝนซีร็อกซ์ ส่งเสริม กศ.

177 177 ปูพ้ืนไม้ลามิเนต /ห้องรอง ผอ.สพป.พย.1   17 ก.ย. 2561 42,480.00 เฉพาะเจาะจง วีรภัทรผ้าม่าน วีรภัทรผ้าม่าน อ านวยการ

178 178 ซ่อมเคร่ืองคอมฯ   17 ก.ย. 2561 27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม นิเทศติดตาม

179 179 ซ่อมรถยนต์ บฉ 9095   17 ก.ย. 2561 1,420.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

180 180 ท าป้ายไวนิล   17 ก.ย. 2561 720.00 เฉพาะเจาะจง เจ - ปร้ินท์ เจ - ปร้ินท์ นิเทศติดตาม

181 181 ท าป้ายไวนิล   17 ก.ย. 2561 600.00 เฉพาะเจาะจง เจ - ปร้ินท์ เจ - ปร้ินท์ นิเทศติดตาม

182 182 ซ่อมรถยนต์ ม 1094   18 ก.ย. 2561 960.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์ อู่พรชัยยนต์ อ านวยการ

183 183 ปรับสถานท่ีห้องท างาน   20 ก.ย. 2561 38,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม อ านวยการ

184 184 ค่าพาหนะศึกษาดูงาน     22 ก.ย. 2561 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทท SYS เอ็นจอยทัวร์จ ากัด บริษัทท SYS เอ็นจอยทัวร์จ ากัด บริหารงานบุคคล

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

186 186 ค่าพาหนะศึกษาดูงาน     20 ก.ย. 2561 11,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมรัตน์ บุญชุม นายธรรมรัตน์ บุญชุม นิเทศติดตาม

187 187 ถ่ายเอกสาร   23 ก.ย. 2561 3,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

188 188 ซ่อมรถยนต์ นข 1204 , 1205 , ม 1094   24 ก.ย. 2561 42,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุรพงษ์แอร์ ร้านสุรพงษ์แอร์ อ านวยการ

189 189 ท าป้ายสต๊ิกเกอร์   20 ก.ย. 2561 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ บริหารงานบุคคล

190 190 ถ่ายเอกสาร   20 ก.ย. 2561 10,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

191 191 ถ่ายเอกสาร   20 ก.ย. 2561 3,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

192 192 ถ่ายเอกสาร   20 ก.ย. 2561 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

193 193 ถ่ายเอกสาร   20 ก.ย. 2561 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

194 194 ถ่ายเอกสาร   20 ก.ย. 2561 3,555.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

195 195 ถ่ายเอกสาร   20 ก.ย. 2561 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป นิเทศติดตาม

196 196 ค่าปรับปรุงห้องใต้บันได   20 ก.ย. 2561 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว อ านวยการ

197 197 ค่าแต่งเพลง   20 ก.ย. 2561 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรณพงศ์ วงศ์ราษฎร์ นายวรรณพงศ์ วงศ์ราษฎร์ นิเทศติดตาม

198 198 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ บจ1004   21 ก.ย. 2561 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุรพงษ์แอร์ ร้านสุรพงษ์แอร์ อ านวยการ

199 199 ถ่ายเอกสาร   21 ก.ย. 2561 2,948.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป อ านวยการ

200 200 จ้างติดต้ังผ้าม่าน   24 ก.ย. 2561 70,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีรภัทรผ้าม่าน ร้านวีรภัทรผ้าม่าน อ านวยการ

201 201 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องประชุมดอยหลวง   25 ก.ย. 2561 5,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น ร้านศิริโรจน์เคร่ืองเย็น อ านวยการ

202 202 ท าป้ายสต๊ิกเกอร์   26 ก.ย. 2561 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ บริหารงานการเงินฯ

ผู้ได้รับการคัดเลือกคร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

203 203 ท าป้ายล้อเล่ือน   26 ก.ย. 2561 38,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม นิเทศติดตาม

204 204 จ้างติดต้ังฉากก้ันห้อง      20 ก.ย. 2561 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ส่งเสริม กศ.

205 205 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์   26 ก.ย. 2561 23,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ นิเทศ/การเงิน

206 206 ท าป้ายไวนิล      26 ก.ย. 2561 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ - ปร้ินท์ ร้านเจ - ปร้ินท์ อ านวยการ

207 207 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์      20 ก.ย. 2561 34,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค บริหารงานการเงินฯ

208 208 ท าป้ายไวนิล      26 ก.ย. 2561 37,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไออุ่นดีไซน์ ร้านไออุ่นดีไซน์ นิเทศติดตาม

211 211 ท าป้ายสต๊ิกเกอร์      27 ก.ย. 2561 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ ร้านบ้านสต๊ิกเกอร์ นโยบายและแผน

212 212 ถ่ายเอกสาร      27 ก.ย. 2561 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป ร้านยูเทิร์นก๊อปป้ีช๊อป บริหารงานบุคคล

290,773.00 

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนปี งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ีด าเนินการ ท่ีจัดจ้าง กลุ่ม

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คร้ังท่ี เลขท่ี รายการ วิธีการจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



ล าดับท่ี ประจ าเดือน จ านวนเงิน หมายเหตุ
1  ตุลาคม  2560 -                         
2   พฤศจิกายน  2560 85,180.00                
3  ธันวาคม 2560 100,644.90               
4  มกราคม  2561 91,075.35                
5  กุมภาพันธ์ 2561 102,911.87               
6  มีนาคม 2561 217,416.00               
7  เมษายน 2561 49,602.00                
8  พฤษภาคม 2561 93,530.00                
9  มิถุนายน 2561 212,931.00               
10  กรกฎาคม 2561 354,320.30               
11  สิงหาคม 2561 210,076.00               
12  กันยายน 2561 290,773.00               

1,808,460.42            

ร้อยละ 19.93 1,808,460.42       จ้าง 2561

ร้อยละ 21.88 1,985,060.59       ซ้ือ  2561

ร้อยละ 58.19 5,278,650.00       ซ้ือครุภัณฑ์ 2561

100.00

สรุป รวมซ้ือจ้าง 2561 9,072,171.01     

 48.31 /วิธีเฉพาะเจาะจง

สรปการจัดจ้างเหมาบริการ/ซ่อมแซม ประจ าปีงบประมาณ 2561
ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



 51.69 /ครุภัณฑ์ / e-bidding


