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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้สานักงานเขตฯ ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากกลุ่มงาน ของสานักงานเขตฯ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 8 กลุ่มงาน และการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้
โรงเรียนในสังกัด เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ที่กาหนดให้ส่วนราชการได้นาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่แสดงออกถึงความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลัก
ความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ
1. ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนครั้ง ที่จัดซื้อจัดจัดจ้าง จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ครั้ง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวนครั้ง
เฉพาะเจาะจง
สอบราคา
ประกวดราคา
วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ
(e-bidding)
376
4
380
(98.95)
(1.05)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
จานวน 8 กลุ่มงาน ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีจานวนรวมทั้งสิ้น 380 ครั้ง พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 376 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.95 รองลงมาคือวิธีประกวดราคา (e-bidding)
จานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.05 ตามลาดับ
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนครั้ง ที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จาแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิธเี ฉพาะเจาะจง

100
80

98.95

60
40
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วิธป
ี ระกวดราคา
(e-bidding)
1.05

0

2. จานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง 380 ครั้ง จาแนกเป็น 2 วิธี
2.1) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 376 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.95
2.2) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.05
3. ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : บาท
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ
ประกวดราคา
วิธีตลาด
(บาท)
เฉพาะเจาะจง
วิธีคัดเลือก
(e-bidding)
อิเล็กทรอนิกส์
4,934,362.01
5,278,650
10,213,012.01
(48.31)
(51.69)
จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จานวน 10,213,012.01 บาท พบงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) จะมีจานวนราคาสูงสุด เป็นจานวน 5,278,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.69
และวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจานวน 4,934,362.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.31 รองลงมาตามลาดับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเห็นได้ว่าจานวนครั้งที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
(e-bidding) มากเป็นอันดับแรก (ตารางที่ 1) ตรงข้ามกับการจาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รองลงมาในลาดับที่ 2
(ตารางที่ 2) แต่วงเงินงบประมาณที่ใช้นั้นมีมากเป็นลาดับที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างในวิธีดังกล่าวนี้ จะเป็นเรื่อง
การจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมฯ ให้กับโรงเรียนในสังกัด
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วิธเี ฉพาะเจาะจง

48.31 %
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธป
ี ระกวดราคา (e-bidding)

4. ผลการดาเนินงาน ตามข้อ (1) และ ข้อ (3) จาแนกเป็น 2 วิธี
2.1) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบดาเนินงานและงบลงทุน
จานวนทั้งสิ้น 376 โครงการ งบประมาณ 4,934,362.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.31
2.2) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) จานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ
งบประมาณ 5,278,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.69
5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 4 โครงการ ที่ได้รับงบประมาณสูงสุด ได้แก่
5.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สาหรับครู งบประมาณ 3,995,620 บาท
ใช้วิธีประกวดราคา (e-bidding) ได้ในวงเงิน 3,777,060 บาท ประหยัดงบประมาณได้ 218,560 บาท
คิดเป็นร้อยละ 5.47
5.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 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 – เก้าอี้นักเรียน 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
และดาเนินการตามระเบียบกฎหมายราชการ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
7. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
7.1 ระยะเวลาในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจากัด มีความเร่งด่วน กระชั้นชิด
อาจทาให้เกิดความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างได้
7.2 การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่วงเงินจัดซื้อ ตั้งแต่ 100,000 บาท ต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ซึ่งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ต้องใช้เวลานานในการคานวณราคากลาง
หาข้อมูลราคากลาง ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
7.3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง แต่ละกลุ่มงานไม่มีแผนดาเนินการ
หรือมีแต่ไม่เป็นไปตามแผน
7.4 เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กาหนดขั้นตอนให้โหลดเอกสาร
ผู้ประกอบการในระบบ e - GP มาพิจารณาผลซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการพิจารณาส่งผล
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลใช้เวลาในการพิจารณานานทาให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
8. แนวทางการปรับปรุง
8.1 ผู้ดาเนินการตามโครงการ ต้องดาเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อให้หน่วยงานพัสดุ มีเวลาในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ แต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมาย
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้การบริหารพัสดุ ควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณ
ให้เกิดประสิทธิภาพ ทาให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่ไปกระจุกตัว ในช่วงปลายปีงบประมาณ ทาให้ไม่ต้อง
มีการกันเงิน การเบิกจ่ายก็จะสามารถใช้จ่ายภายในปีงบประมาณนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป
8.2 จัดทาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญาของส่วนราชการ
หรือไม่
8.3 จัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ความโปร่งใส หรือจัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่อย่างไม่เป็นทางการเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
8.4 เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ ให้ละเอียด ถี่ถ้วน
เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
8.5 หน่วยงานควรจัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ไปอบรม เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
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ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สรปกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมำณ 2561
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
ประจำเดือน
จำนวนเงิน
หมำยเหตุ
ตุลำคม 2560
พฤศจิกำยน 2560
ธันวำคม 2560
4,066,710.00 3,777,060+289,650
มกรำคม 2561
กุมภำพันธ์ 2561
มีนำคม 2561
เมษำยน 2561
พฤษภำคม 2561
มิถุนำยน 2561
1,008,940.00
กรกฎำคม 2561
สิงหำคม 2561
กันยำยน 2561
203,000.00

5,278,650.00
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สรปกำรจัดซื้อวัสดุสำนักงำน/วัสดุโครงกำร ประจำปีงบประมำณ 2561
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
ลำดับที่
ประจำเดือน
จำนวนเงิน
หมำยเหตุ
1
ตุลำคม 2560
11,318.00
2
พฤศจิกำยน 2560
51,780.87
3
ธันวำคม 2560
70,762.87
4
มกรำคม 2561
243,100.85
5
กุมภำพันธ์ 2561
27,755.00
6
มีนำคม 2561
43,018.00
7
เมษำยน 2561
154,238.00
8
พฤษภำคม 2561
63,575.00
9
มิถุนำยน 2561
48,420.00
10
กรกฎำคม 2561
168,598.00
11
สิงหำคม 2561
26,150.00
12
กันยำยน 2561
1,076,344.00

1,985,060.59
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ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สรปกำรจัดจ้ำงเหมำบริกำร/ซ่อมแซม ประจำปีงบประมำณ 2561
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
ประจำเดือน
จำนวนเงิน
หมำยเหตุ
ตุลำคม 2560
พฤศจิกำยน 2560
85,180.00
ธันวำคม 2560
100,644.90
มกรำคม 2561
91,075.35
กุมภำพันธ์ 2561
102,911.87
มีนำคม 2561
217,416.00
เมษำยน 2561
49,602.00
พฤษภำคม 2561
93,530.00
มิถุนำยน 2561
212,931.00
กรกฎำคม 2561
354,320.30
สิงหำคม 2561
594,065.00
กันยำยน 2561
1,047,625.00

2,949,301.42

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

สรุป

28.88
19.44
51.69
100.00

2,949,301.42 จ้าง 2561
1,985,060.59 ซือ้ 2561
5,278,650.00 ซือ้ ครุภัณฑ์ 2561

รวมซื้อจ้าง 2561 10,213,012.01
48.31 /วิธเี ฉพำะเจำะจง
51.69 /ครุภัณฑ์ / e-bidding
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แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่
1

รายการ

1 วัสดุสานักงาน

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ
19 ต.ค. 2560

งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ที่จัดซื้อ

ผู้เสนอราคา

11,318.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา

11,318.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา

หมายเหตุ
กลุ่ม
คุรุสภาเขตฯ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่
2
3

รายการ

2 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิง
3 วัสดุสานักงาน

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ที่จัดซื้อ

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

8 พ.ย.2560

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ

อานวยการ

28 พ.ย.2560

31,780.87 เฉพาะเจาะจง บริษัทมิตรแท้ประกันภัย

อานวยการ

51,780.87

บริษัทมิตรแท้ประกันภัย

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

4

4 วัสดุสานักงาน

4 ธ.ค. 2560

5
6

5 น้าดื่ม ต.ค.,พ.ย.60
13 ธ.ค. 2560
6 หนังสือพิมพ์ ต.ค.,พ.ย.60 13 ธ.ค. 2560

7
8

7 วัสดุสานักงาน
8 วัสดุสานักงาน

13 ธ.ค. 2560
14 ธ.ค. 2560

9
10
11

9 วัสดุสานักงาน
10 วัสดุสานักงาน
11 วัสดุสานักงาน

12
13

12 วัสดุสานักงาน
13 วัสดุสานักงาน

งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ที่จัดซื้อ

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

2,715.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา

ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา

บริหารงานบุคคล

4,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้าดื่ม
1,220.00 เฉพาะเจาะจง นายจาลอง ไชยวงค์

ร้านไฮโซนน้าดื่ม
นายจาลอง ไชยวงค์

บริหารงานการเงินฯ
บริหารงานการเงินฯ

5,200.00 เฉพาะเจาะจง เฟรสเฟอร์นิเจอร์
31,780.87 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา

เฟรสเฟอร์นิเจอร์
ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา

อานวยการ
อานวยการ

15 ธ.ค. 2560
15 ธ.ค. 2560
19 ธ.ค. 2560

3,400.00 เฉพาะเจาะจง NMP คอมแอนด์ปริ้นท์
3,623.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา
7,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา

NMP คอมแอนด์ปริ้นท์
ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา
ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา

อานวยการ
อานวยการ
ส่งเสริม กศ.

19 ธ.ค. 2560
27 ธ.ค. 2560

1,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา
9,564.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิบูลย์กิจวัสดุ

ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา
หจก.พิบูลย์กิจวัสดุ

ส่งเสริม กศ.
อานวยการ

70,762.87

แบบ สขร.1
สุรปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่จัดซื้อ

วิธีการจัดซิ้อ

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

14

14 น้ามันเชื้อเพลิงฯ

4 ม.ค. 2561

15
16

15 วัสดุสานักงาน
16 วัสดุสานักงาน

8 ม.ค. 2561
8 ม.ค. 2561

2,985.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิบูลย์กิจวัสดุ
560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา

หจก.พิบูลย์กิจวัสดุ
ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา

ส่งเสริม กศ.
บริหารงานการเงินฯ

17
18

17 วัสดุสานักงาน
18 วัสดุสานักงาน

10 ม.ค. 2561
10 ม.ค. 2561

42,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา
9,850.00 เฉพาะเจาะจง NMP คอมแอนด์ปริ้นท์

ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา
NMP คอมแอนด์ปริ้นท์

บริหารงานการเงินฯ
บริหารงานการเงินฯ

19
20
21

19 วัสดุสานักงาน
20 น้าดื่ม ธ.ค.60
21 หนังสือพิมพ์ ธ.ค.60

10 ม.ค. 2561
16 ม.ค. 2561
16 ม.ค. 2561

4,890.00 เฉพาะเจาะจง บีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค
1,325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้าดื่ม
620.00 เฉพาะเจาะจง นายจาลอง ไชยวงค์

บีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค
ร้านไฮโซนน้าดื่ม
นายจาลอง ไชยวงค์

บริหารงานการเงินฯ
บริหารงานการเงินฯ
บริหารงานการเงินฯ

22
23

22 วัสดุสานักงาน
23 วัสดุสานักงาน

17 ม.ค. 2561
22 ม.ค. 2561

5,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
4,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ

ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์

ส่งเสริม กศ.
อานวยการ

24
25
26
27

24
25
26
27

วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน

22 ม.ค. 2561
22 ม.ค. 2561
22 ม.ค. 2561
25 ม.ค. 2561

720.00
3,000.00
3,600.00
2,250.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านอุบลวัสดุก่อสร้าง
ร้านอุดมเนิสเซอรี่
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์
ร้านอุดมเนิสเซอรี่

ร้านอุบลวัสดุก่อสร้าง
ร้านอุดมเนิสเซอรี่
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์
ร้านอุดมเนิสเซอรี่

อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ

28
29
30
31
32

28
29
30
31
32

วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน

25 ม.ค. 2561
29 ม.ค. 2561
29 ม.ค. 2561
31 ม.ค. 2561
31 ม.ค. 2561

6,300.00
20,000.00
27,200.00
3,582.85
16,568.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา
ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา
บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ
หจก.คอกพิทศรีนวลการยาง
หจก.คอกพิทศรีนวลการยาง
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา

งบประมาณ

วิธีการจัดซิ้อ

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ อานวยการ

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
บริหารงานการเงินฯ
หมายเหตุ

ที่ดาเนินการ

ที่จัดซื้อ

กลุ่ม

33

33 วัสดุสานักงาน

31 ม.ค. 2561

1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา

นิเทศติดตามฯ

34

34 วัสดุสานักงาน

31 ม.ค. 2561

65,310.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม
243,100.85

หจก.เชียงรายเทคโนคอม

บริหารงานการเงินฯ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

35

35 หนังสือพิมพ์ ม.ค.61

2 ก.พ. 2561

36
37

36 น้าดื่ม ม.ค.61
37 วัสดุสานักงาน

2 ก.พ. 2561
19 ก.พ. 2561

38

38 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิง

23 ก.พ. 2561

งบประมาณ
ที่จัดซื้อ

วิธีการจัดซิ้อ

ผู้เสนอราคา

620.00 เฉพาะเจาะจง นายจาลอง ไชยวงค์
2,135.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้าดื่ม
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมเนิสเซอรี่
20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ

27,755.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

นายจาลอง ไชยวงค์

บริหารงานการเงินฯ

ร้านไฮโซนน้าดื่ม
ร้านอุดมเนิสเซอรี่

บริหารงานการเงินฯ

บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ

อานวยการ
อานวยการ

แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่
39
40
41
42
43

39
40
41
42
43

รายการ
วัสดุสานักงาน
หนังสือพิมพ์ ก.พ.61
น้าดื่ม ก.พ. 61
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
วันเดือนปี งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ผู้เสนอราคา
ที่ดาเนินการ
ที่จัดซื้อ
2 มี.ค. 2561
270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศวิตา
9 มี.ค. 2561
560.00 เฉพาะเจาะจง นายจาลอง ไชยวงค์
9 มี.ค. 2561
1,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้าดื่มไฮโซน
12 มี.ค. 2561 2,578.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิบูลย์กิจวัสดุ
12 มี.ค. 2561 37,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ

43,018.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ร้านศวิตา
นายจาลอง ไชยวงค์
ร้านน้าดื่มไฮโซน
หจก.พิบูลย์กิจวัสดุ
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ

หมายเหตุ
กลุ่ม
อานวยการ
บริหารงานการเงินฯ
บริหารงานการเงินฯ
อานวยการ
อานวยการ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ที่จัดซื้อ

ผู้เสนอราคา

620.00 เฉพาะเจาะจง นายจาลอง ไชยวงค์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายจาลอง ไชยวงค์

หมายเหตุ
กลุ่ม

44

44 หนังสือพิมพ์ มี.ค.61

2 เม.ย. 2561

บริหารงานการเงินฯ

45
46

45 น้าดื่ม มี.ค.61
46 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิง

24 เม.ย.2561
25 เม.ย.2561

47
48

47 วัสดุสานักงาน
27 เม.ย.2561
48 หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ 27 เม.ย.2561

14,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา นิเทศติดตามฯ
58,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีย์ พรีเมียร์ จากัด บริษัท ไอดีย์ พรีเมียร์ จากัด นิเทศติดตามฯ

49
50
51

49 วัสดุสานักงาน
50 วัสดุสานักงาน
51 วัสดุสานักงาน

30 เม.ย.2561
30 เม.ย.2561
30 เม.ย.2561

22,948.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา
27,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม
2,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ

52
53

52 วัสดุสานักงาน
53 วัสดุสานักงาน

30 เม.ย.2561
30 เม.ย.2561

1,795.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้าดื่มไฮโซน
ร้านน้าดื่มไฮโซน
บริหารงานการเงินฯ
20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ อานวยการ

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา บริหารงานการเงินฯ
หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงินฯ
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ บริหารงานการเงินฯ

2,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค บริหารงานการเงินฯ
3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่ประเทศไทย (จากัด) บริษัทริโซ่ประเทศไทย (จากัด) บริหารงานการเงินฯ

154,238.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ที่จัดซื้อ

ผู้เสนอราคา

54

54 วัสดุสานักงาน

1 พ.ค. 2561

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพล วังผา

นายพล วังผา

บริหารงานการเงินฯ

55
56

55 วัสดุสานักงาน
56 วัสดุสานักงาน

1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. 2561

6,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
4,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

ส่งเสริม กศ.
บริหารงานการเงินฯ

57
58

57 วัสดุสานักงาน
58 วัสดุสานักงาน

1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. 2561

17,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
7,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

บริหารงานการเงินฯ
บริหารงานการเงินฯ

59
60
61

59 น้าดื่ม เม.ย. 61
11 พ.ค. 2561
60 หนังสือพิมพ์ เม.ย.61 11 พ.ค. 2561
61 วัสดุสานักงาน
28 พ.ค. 2561

ร้านไฮโซนน้าดื่ม
นายจาลอง ไชยวงค์
ร้านโฟกัสเอ็กเพรส

บริหารงานการเงินฯ
บริหารงานการเงินฯ
นิเทศติดตามฯ

62

62 วัสดุสานักงาน

บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ

อานวยการ

1,665.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้าดื่ม
600.00 เฉพาะเจาะจง นายจาลอง ไชยวงค์
3,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัสเอ็กเพรส

28 พ.ค. 2561 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ

63,575.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

63

63 วัสดุสานักงาน

12 มิ.ย. 2561

64
65

64 วัสดุสานักงาน
65 น้าดื่ม พ.ค.61

12 มิ.ย. 2561
13 มิ.ย. 2561

66
67

66 หนังสือพิมพ์ พ.ค.61
67 วัสดุสานักงาน

13 มิ.ย. 2561
13 มิ.ย. 2561

68

68 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ

28 มิ.ย.2561

งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ที่จัดซื้อ

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่มที่ใช้พัสดุ

5,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด นิเทศติดตามผล
18,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม
1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้าดื่ม
620.00 เฉพาะเจาะจง นายจาลอง ไชยวงค์
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยากรอบรูป

หจก.เชียงรายเทคโนคอม
ร้านไฮโซนน้าดื่ม

ส่งเสริม กศ.
บริหารงานการเงินฯ

นายจาลอง ไชยวงค์
ร้านพะเยากรอบรูป

บริหารงานการเงินฯ

นิเทศติดตามผล

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ อานวยการ

48,420.00

แบบ สขร.1
สร6ปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ที่จัดซื้อ

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่มที่ใช้พัสดุ

69

69 วัสดุสานักงาน

4 ก.ค. 2561

1,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด บริหารงานบุคคล

70
71

70 วัสดุสานักงาน
71 วัสดุสานักงาน

4 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561

2,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
2,200.00 เฉพาะเจาะจง โฟกันเอ็กส์เพรส

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด อานวยการ

โฟกันเอ็กส์เพรส

ส่งเสริม กศ.

72
73

72 น้าดื่ม มิ.ย. 61
73 หนังสือพิมพ์ มิ.ย.61

4 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561

1,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฮโซนน้าดื่ม
600.00 เฉพาะเจาะจง นายจาลอง ไชยวงค์

ร้านโฮโซนน้าดื่ม
นายจาลอง ไชยวงค์

บริหารงานการเงินฯ

74
75
76

74 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 16 ก.ค. 2561
75 วัสดุสานักงาน
23 ก.ค. 2561
76 วัสดุสานักงาน
23 ก.ค. 2561

39,000.00 เฉพาะเจาะจง เกมส์การช่างแอร์เซอร์วิส
10,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม
1,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

เกมส์การช่างแอร์เซอร์วิส
ส่งเสริม กศ.
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
บริหารงานการเงินฯ
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด บริหารงานการเงินฯ

77
78

77 วัสดุสานักงาน
78 วัสดุสานักงาน

23 ก.ค. 2561
23 ก.ค. 2561

2,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
10,699.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด ส่งเสริม กศ.

79
80
81
82

79
80
81
82

วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน

23 ก.ค. 2561
23 ก.ค. 2561
23 ก.ค. 2561
23 ก.ค. 2561

20,850.00
2,890.00
21,800.00
3,746.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงรายเทคโนคอม
ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค
บริษัทบางปะอิน จากัด
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

หจก.เชียงรายเทคโนคอม
ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค
บริษัทบางปะอิน จากัด
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

บริหารงานการเงินฯ

83
84
85
86

83
84
85
86

วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน

31 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561

21,900.00
820.00
2,539.00
700.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

หจก.สิริประดับยนต์
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
ร้านประตูชัยอลูมิเนียม

หจก.สิริประดับยนต์
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
ร้านประตูชัยอลูมิเนียม

อานวยการ
ตรวจสอบภายใน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริม กศ.

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี

งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ

ผู้เสนอราคา

บริหารงานการเงินฯ

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด บริหารงานการเงินฯ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

บริหารงานการเงินฯ
บริหารงานการเงินฯ
บริหารงานการเงินฯ

หมายเหตุ

ที่ดาเนินการ
87

87 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ

31 ก.ค. 2561

ที่จัดซื้อ

กลุ่มที่ใช้พัสดุ

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ อานวยการ
168,598.00

แบบ สขร.1
สรปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่จัดซื้อ

วิธีการจัดซิ้อ

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่มที่ใช้พัสดุ

88

88 วัสดุสานักงาน

1 ส.ค. 2561

4,013.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอช นิค จากัด

บริษัท ที เอช นิค จากัด

อานวยการ

89
90

89 วัสดุสานักงาน
90 วัสดุสานักงาน

2 ส.ค. 2561
2 ส.ค. 2561

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมเนิสเซอรี่
2,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้

ร้านอุดมเนิสเซอรี่
ร้านดอกไม้

อานวยการ
อานวยการ

91
92

91 วัสดุสานักงาน
3 ส.ค. 2561
92 เครือ่ งปรับอากาศ 1 เครื่อง 24 ส.ค. 2561

619.00 เฉพาะเจาะจง ร้านใจกว้าง
19,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกมส์การช่างแอร์เซอร์วิส

ร้านใจกว้าง
ร้านเกมส์การช่างแอร์เซอร์วิส

อานวยการ
อานวยการ

93
94
95

93 ครุภัณฑ์คอม(Access Point) 14 ส.ค. 2561
94 วัสดุสานักงาน
15 ส.ค. 2561
95 วัสดุสานักงาน
16 ส.ค. 2561

3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
10,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
16,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ

ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ

ICT
นิเทศติดตาม
ICT

96
97

96 น้าดื่ม ก.ค. 61
97 หนังสือพิมพ์ ก.ค.61

17 ส.ค. 2561
18 ส.ค. 2561

1,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้าดื่ม
620.00 เฉพาะเจาะจง นายจาลอง ไชยวงค์

ร้านไฮโซนน้าดื่ม
นายจาลอง ไชยวงค์

บริหารงานการเงิฯ
บริหารงานการเงิฯ

98 98 วัสดุสานักงาน
99 99 วัสดุสานักงาน
100 100 วัสดุสานักงาน
101 101 วัสดุสานักงาน

19 ส.ค. 2561
20 ส.ค. 2561
20 ส.ค. 2561
23 ส.ค. 2561

1,500.00
3,000.00
2,450.00
1,600.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา
โฟกัสเอ็กซ์เพรส/ร้านดอกไม้

ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา
โฟกัสเอ็กซ์เพรส/ร้านดอกไม้

ICT
นิเทศติดตาม
นิเทศติดตาม
อานวยการ

102
103
104
105
106

23 ส.ค. 2561
30 ส.ค. 2561
30 ส.ค. 2561
30 ส.ค. 2561
30 ส.ค. 2561

540.00
525.00
1,500.00
2,100.00
1,050.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยานาไฟศาล
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา

หจก.พะเยานาไฟศาล
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา

อานวยการ
ส่งเสริม กศ.
นิเทศติดตาม
นิเทศติดตาม
ส่งเสริม กศ.

102
103
104
105
106

ครั้งที่ เลขที่

วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
รายการ

วันเดือนปี

งบประมาณ

วิธีการจัดซิ้อ

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ

ที่ดาเนินการ

ที่จัดซื้อ

107 107 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ

28 ส.ค. 2561

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ บริษัทปิโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ อานวยการ

108 108 วัสดุสานักงาน
109 109 วัสดุสานักงาน

31 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561

2,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮโซนน้าดื่ม
620.00 เฉพาะเจาะจง นายจาลอง ไชยวงค์
26,150.00

กลุ่มที่ใช้พัสดุ
ร้านไฮโซนน้าดื่ม
นายจาลอง ไชยวงค์

บริหารงานการเงินฯ
บริหารงานการเงินฯ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

110

110 วัสดุสานักงาน

6 ก.ย. 2561

111
112

111 วัสดุสานักงาน
112 วัสดุสานักงาน

15 ก.ย. 2561
15 ก.ย. 2561

113
114

113 วัสดุสานักงาน
114 วัสดุสานักงาน

115
116
117

งบประมาณ
ที่จัดซื้อ

วิธีการจัดซิ้อ

ผู้เสนอราคา

หมายเหตุ
กลุ่มที่ใช้พัสดุ

ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส

อานวยการ

1,783.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
25,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านปกไหม

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
ร้านบ้านปกไหม

นิเทศติดตาม
อานวยการ

15 ก.ย. 2561
15 ก.ย. 2561

3,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
2,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค

ส่งเสริม กศ.
ส่งเสริม กศ.

115 วัสดุสานักงาน
116 วัสดุสานักงาน
117 วัสดุสานักงาน

15 ก.ย. 2561
16 ก.ย. 2561
16 ก.ย. 2561

534.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
87,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม
52,982.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

นโยบายและแผน
บริหารงานการเงินฯ
บริหารงานการเงินฯ

118
119

118 วัสดุสานักงาน
119 วัสดุสานักงาน

16 ก.ย. 2561
16 ก.ย. 2561

54,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางปะอิน จากัด
21,985.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม

บริษัทบางปะอิน จากัด
หจก.เชียงรายเทคโนคอม

บริหารงานการเงินฯ

120
121
122
123

120
121
122
123

วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน

16 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561

19,598.00
63,000.00
5,780.00
12,120.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
ร้านลาปางบ้านเบญจรงค์
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
ร้านลาปางบ้านเบญจรงค์
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

บริหารงานการเงินฯ

124
125
126
127
128

124
125
126
127
128

วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน

19 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561
24 ก.ย. 2561
24 ก.ย. 2561
24 ก.ย. 2561

3,900.00
2,650.00
3,725.00
1,590.00
2,500.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

อานวยการ
อานวยการ
ส่งเสริม กศ.
ส่งเสริม กศ.
นิเทศติดตาม

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

งบประมาณ

วิธีการจัดซิ้อ

วันเดือนปี

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส

ผู้ได้รับการคัดเลือก

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

บริหารงานการเงินฯ

อานวยการ
ส่งเสริม กศ.ทางไกล
ส่งเสริม กศ.

หมายเหตุ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่จัดซื้อ

ที่ดาเนินการ

ที่จัดซื้อ

วิธีการจัดซิ้อ

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่มที่ใช้พัสดุ
กลุ่มที่ใช้พัสดุ

129

129 วัสดุสานักงาน

24 ก.ย. 2561

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

นิเทศติดตาม

130

130 วัสดุสานักงาน

24 ก.ย. 2561

5,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค

ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค

นิเทศติดตาม

131

131 วัสดุสานักงาน

24 ก.ย. 2561

6,735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

ส่งเสริม กศ.

132
133
134
135

132
133
134
135

วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน

24 ก.ย. 2561
24 ก.ย. 2561
25 ก.ย. 2561
25 ก.ย. 2561

4,975.00
12,246.00
265.00
1,200.00

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
ร้านจารัสเฟอร์นิเจอร์

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
ร้านจารัสเฟอร์นิเจอร์

นิเทศติดตาม
นิเทศติดตาม
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน

136
137
138

136 วัสดุสานักงาน
137 วัสดุสานักงาน
138 วัสดุสานักงาน

25 ก.ย. 2561
25 ก.ย. 2561
26 ก.ย. 2561

800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เค บุ๊กเซ็นเตอร์

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
บริษัท ที เค บุ๊กเซ็นเตอร์

ส่งเสริม กศ.
อานวยการ
นิเทศติดตาม

139
140
141

139 วัสดุสานักงาน
140 วัสดุสานักงาน
141 วัสดุสานักงาน

28 ก.ย. 2561
28 ก.ย. 2561
28 ก.ย. 2561

80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมปัญญา
5,658.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม
15,476.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

บริษัท เสริมปัญญา
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

นิเทศติดตาม
นิเทศติดตาม
ส่งเสริม กศ.

142
143
144
145

142
143
144
145

วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน

25 ก.ย. 2561

10,190.00
30,000.00
6,780.00
9,645.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

นิเทศติดตาม
นิเทศติดตาม
นิเทศติดตาม
นโยบายและแผน

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

งบประมาณ
ที่จัดซื้อ

วิธีการจัดซิ้อ

25 ก.ย. 2561
25 ก.ย. 2561
25 ก.ย. 2561

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่มที่ใช้พัสดุ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

146
147

146 วัสดุสานักงาน
147 วัสดุสานักงาน

25 ก.ย. 2561

148

งบประมาณ
ที่จัดซื้อ

วิธีการจัดซิ้อ

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่มที่ใช้พัสดุ

25 ก.ย. 2561

8,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
ร้านโฟกัสเอ็กซ์เพรส

บริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล

148 วัสดุสานักงาน

25 ก.ย. 2561

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

นิเทศติดตาม

149

149 วัสดุสานักงาน

25 ก.ย. 2561

1,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทพรหมนิมิตรคอมเพล็กซ์

บริษัทพรหมนิมิตรคอมเพล็กซ์

นโยบายและแผน

150
151
152
153

150
151
152
153

27 ก.ย. 2561

3,100.00
2,980.00
8,155.00
5,000.00

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
ร้านลาปางบ้านเบญจรงค์

นโยบายและแผน
บริหารงานการเงินฯ
นิเทศติดตาม
นิเทศติดตาม

154
155
156

154 วัสดุสานักงาน
27 ก.ย. 2561
155 น้าดื่ม ก.ย.61
28 ก.ย. 2561
156 หนังสือพิมพ์ ก.ย.61 28 ก.ย. 2561

157
158
159

157 วัสดุสานักงาน
158 วัสดุสานักงาน
159 วัสดุสานักงาน

28 ก.ย. 2561
28 ก.ย. 2561
28 ก.ย. 2561

14,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
6,612.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
38,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
หจก.เชียงรายเทคโนคอม

นิเทศติดตาม
นิเทศติดตาม
บริหารงานการเงินฯ

160
161
162

160 วัสดุสานักงาน
161 วัสดุสานักงาน
162 วัสดุสานักงาน

28 ก.ย. 2561
28 ก.ย. 2561
28 ก.ย. 2561

6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
81,834.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด

บริหารงานการเงินฯ

ครั้งที่ เลขที่
163

วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน

รายการ

163 วัสดุสานักงาน

27 ก.ย. 2561
27 ก.ย. 2561
27 ก.ย. 2561

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ
28 ก.ย. 2561

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
บริษัทบ้านครุภัณฑ์พะเยา จากัด
ร้านลาปางบ้านเบญจรงค์

4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวไทยเสรี /บริษัทบ้านครุภัณฑ์ ร้านนิวไทยเสรี /บริษัทบ้านครุภัณฑ์ บริหารงานการเงินฯ
2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้าดื่มไฮโซน
ร้านน้าดื่มไฮโซน
บริหารงานการเงินฯ
600.00 เฉพาะเจาะจง นายจาลอง ไชยวงค์
นายจาลอง ไชยวงค์
บริหารงานการเงินฯ

งบประมาณ
ที่จัดซื้อ

วิธีการจัดซิ้อ

ผู้เสนอราคา

95,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม

ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.เชียงรายเทคโนคอม

อานวยการ
บริหารงานการเงินฯ
หมายเหตุ
กลุ่มที่ใช้พัสดุ
บริหารงานการเงินฯ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่
164

รายการ

164 วัสดุสานักงาน

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่จัดซื้อ

วิธีการจัดซิ้อ

ผู้เสนอราคา

28 ก.ย. 2561

98,100.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานกระดาษบางปะอิน จากัด
302,550.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่มที่ใช้พัสดุ

โรงงานกระดาษบางปะอิน จากัด บริหารงานการเงินฯ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่จัดซื้อ

วิธีการจัดซิ้อ

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่มที่ใช้พัสดุ

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สรปการจัดซื้อวัสดุสานักงาน/วัสดุโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประจาเดือน
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ตุลาคม 2560
11,318.00
พฤศจิกายน 2560
51,780.87
ธันวาคม 2560
70,762.87
มกราคม 2561
243,100.85
กุมภาพันธ์ 2561
27,755.00
มีนาคม 2561
43,018.00
เมษายน 2561
154,238.00
พฤษภาคม 2561
63,575.00
มิถุนายน 2561
48,420.00
กรกฎาคม 2561
168,598.00
สิงหาคม 2561
26,150.00
กันยายน 2561
302,550.00

1,211,266.59

แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
งบประมาณ วิธีการจัดจ้าง
ผู้เสนอราคา
ที่จัดจ้าง

-

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ
จ้างทาพานพุ่มดอกไม้
28 พ.ย.2560
จ้างทาตรายื่อผู้บริหารสพป.เขตฯ 28 พ.ย.2560
จ้างทาตรายางคาสั่ง สพป.พย.1 28 พ.ย.2560
จ้างทาป้ายทาเนียบผู้บริหารฯ
28 พ.ย.2560
จ้างซ่อมไฟฟ้าบ้านพักสานักงานฯ 28 พ.ย.2560
จ้างปรับพื้นถนนสานักงานฯ
28 พ.ย.2560
จ้างทาป้ายชื่อสานักงานเขตฯ
28 พ.ย.2560
จ้างทาป้ายโลโก้สานักงานเขตฯ
29 พ.ย.2560
จ้างซ่อมรถยนต์สานักงานเขตฯ บ 300 พะเยา 29 พ.ย.2560
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
29 พ.ย.2560
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
29 พ.ย.2560
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
29 พ.ย.2560
จ้างซ่อมรถยนต์สานักงานเขตฯ ม 1094 พะเยา 29 พ.ย.2560
จ้างซ่อมรถยนต์สานักงานเขตฯ บบ 299 พะเยา 30 พ.ย.2560

งบประมาณ
ที่จัดจ้าง
2,000.00
680.00
400.00
1,850.00
2,770.00
6,000.00
48,000.00
580.00
4,310.00
2,440.00
12,960.00
750.00
1,490.00
950.00

85,180.00

วิธีการจัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
ร้านบ้านสติ๊กเกอร์
ร้านบ้านสติ๊กเกอร์
ร้านบ้านสติ๊กเกอร์
ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น
นางมันทนา จังขันธ์
ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง
ร้านบ้านสติ๊กเกอร์
อู่พรชัยยนต์
ร้านบีบีคอมแอนเน็ตเวิร์ค
ร้านบีบีคอมแอนเน็ตเวิร์ค
ร้านรวมช่างเครื่องเย็น
อู่พรชัยยนต์
อู่พรชัยยนต์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
ร้านบ้านสติ๊กเกอร์
ร้านบ้านสติ๊กเกอร์
ร้านบ้านสติ๊กเกอร์
ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น
นางมันทนา จังขันธ์
ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง
ร้านบ้านสติ๊กเกอร์
อู่พรชัยยนต์
ร้านบีบีคอมแอนเน็ตเวิร์ค
ร้านบีบีคอมแอนเน็ตเวิร์ค
ร้านรวมช่างเครื่องเย็น
อู่พรชัยยนต์
อู่พรชัยยนต์

หมายเหตุ
กลุ่ม
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

บริหารงานการเงินฯ
นิเทศติดตามและประเมินผล

อานวยการ
อานวยการ

แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030

รายการ
จ้างทาซุ้มประตูทางเข้าสานักงานเขตฯ
จ้างทาป้ายสานักงานลูกเสือ
จ้างทาผ้าหุ้มเบาะชุดรับแขก
จ้างซ่อมประตูห้องผู้บริหาร
จ้างถ่ายเอกสารประจาเดือน 3 เดือน
จ้างถ่ายเอกสารประชุมโครงการลูกเสือ
จ้างซ่อมรถยนต์ นข 1205 พะเยา
จ้างทาป้ายไวนิลโครงการนาเสนองานจังหวัด

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมรถยนต์ บ 300 พะเยา/ม 1094 พะเยา

จ้างทาเอกสารโครงการ
จ้างทาป้ายไวนิล"ต้านภัยหนาว"
จ้างทาแจกันดอกไม้สด
จ้างทาป้ายไวนิล
จ้างซ่อมรถยนต์ นก 1122 พะเยา
จ้างทาวารสารเดือนต.ค.-ธ.ค.60

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
วันเดือนปี
งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ผู้เสนอราคา
ที่ดาเนินการ
ที่จัดจ้าง
12 ธ.ค.2560
6,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง
12 ธ.ค.2560
11,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง
12 ธ.ค.2560
3,450.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมล ดุลกอน
12 ธ.ค.2560
8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม
18 ธ.ค.2560
23,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
18 ธ.ค.2560
491.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
18 ธ.ค.2560
7,243.90 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าพะเยา จากัด
18 ธ.ค.2560
540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายปักจักรศิลป์
18 ธ.ค.2560
2,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค
18 ธ.ค.2560
3,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุรพงษ์แอร์/อู่พรชัยยนต์
20 ธ.ค.2560
18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
20 ธ.ค.2560
960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปริ้นท์
20 ธ.ค.2560
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
27 ธ.ค.2560
960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปริ้นท์
27 ธ.ค.2560
300.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์
27 ธ.ค.2560
12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครนิวส์การพิมพ์

100,644.90

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง
ร้านเคเอสแอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง
นางวิมล ดุลกอน
ร้านประตูชัยอลูมิเนียม
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
บริษัทโตโยต้าพะเยา จากัด
ร้านป้ายปักจักรศิลป์
ร้านบีบีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค
ร้านสุรพงษ์แอร์/อู่พรชัยยนต์
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านเจ-ปริ้นท์
ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
ร้านเจ-ปริ้นท์
อู่พรชัยยนต์
ร้านนครนิวส์การพิมพ์

หมายเหตุ
กลุ่ม
อานวยการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผล

อานวยการ
ตรวจสอบภายใน
อานวยการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล

อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ

แบบ สขร.1
สุรปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

31

031 จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ

16 ม.ค.2561

32

032 จ้างปรับพื้นที(่ ด้านหลังเวที)อาคารสพป.พย.1 17 ม.ค.2561

33
34

033 จ้างซ่อมคู่สายโทรศัพท์สานักงานเขตฯ 17 ม.ค.2561
034 จ้างขนย้ายเหล็กโครงหลังคาห้องประชุม 17 ม.ค.2561

35
36

งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ที่จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกมส์การช่างแอร์แอนด์เซอร์วิส ร้านเกมส์การช่างแอร์แอนด์เซอร์วิส

อานวยการ

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนันทนา จังขันธ์

นางนันทนา จังขันธ์

อานวยการ

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยสื่อสาร
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย อภิวงค์

ร้านสมัยสื่อสาร
นายอภิชัย อภิวงค์

อานวยการ
อานวยการ

035 จ้างเหมาบริการเช่าเว็บไซต์ระบบ e-money 17 ม.ค.2561
036 จ้างย้ายระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสานักงานเขตฯ 22 ม.ค.2561

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีเน็ท
18,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์

ร้านดีเน็ท
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์

37
38
39
40
41

037
038
039
040
041

18,000.00
6,066.90
5,990.00
1,200.00
8,500.00

ร้านประตูชัยอลูมิเนียม
บริษัทโตโยต้าพะเยา จากัด
ร้านจานงค์ผ้าม่าน
นางอรทัย นันทวงค์
ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น

42
43

042 จ้างซ่อมรถยนต์สานักงาน นข 3083 พะเยา 31 ม.ค.2561
043 จ้างถ่ายเอกสารประจาเดือนมกราคม 2561 31 ม.ค.2561

22 ม.ค.2561
จ้างซ่อมรถยนต์สานักงานฯ นข 1204 พะเยา 26 ม.ค.2561
จ้างซ่อมแซมวอลเปเปอร์ห้องทางานฯ 26 ม.ค.2561
จ้างเหมาทาเก้าอี้ไม้
29 ม.ค.2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
29 ม.ค.2561

จ้างกั้นห้องควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุมสานักงานฯ

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านประตูชัยอลูมิเนียม
บริษัทโตโยต้าพะเยา จากัด
ร้านจานงค์ผ้าม่าน
นางอรทัย นันทวงค์
ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น

8,269.45 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสวีพีออโต้เซล จากัด บริษัทเอสวีพีออโต้เซล จากัด
5,399.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

91,075.35

บริหารงานการเงินฯ

ICT
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ที่จัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

2,003.37 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าพะเยา จากัด บริษัทโตโยต้าพะเยา จากัด

อานวยการ

ผู้เสนอราคา

44

062

จ้างซ่อมรถยนต์สาน้กงานฯ นข 1204 พะเยา

7 ก.พ.2561

45

063

จ้างปรับภูมิทัศน์ดา้ นหน้าอาคารสานักงานเขตฯ

12 ก.พ.2561

58,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรรัตน์ สะพานแก้ว

นายธีรรัตน์ สะพานแก้ว

อานวยการ

46
47

064 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน
13 ก.พ.2561
065 จ้างปรับภูมิทัศน์ดา้ นหลังอาคารสานักงานเขตฯ 19 ก.พ.2561

2,621.50 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย กองคา
27,760.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรรัตน์ สะพานแก้ว

นายสมชาย กองคา
นายธีรรัตน์ สะพานแก้ว

อานวยการ
อานวยการ

48
49

066 จ้างทาป้ายไวนิล
067 จ้างถ่ายเอกสาร

50

068 ทาป้ายห้องประชุมดอยจอมทอง 19 ก.พ.2561

19 ก.พ.2561
19 ก.พ.2561

690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปริ้นท์
9,337.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านเจ-ปริ้นท์
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอสแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

ร้านเคเอสแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

102,911.87

นิเทศ ติดตามและประเมินผล
นิเทศ ติดตามและประเมินผล

อานวยการ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ที่จัดจ้าง

51

068 จ้างซ่อมระบบโทรศัพท์

2 มี.ค.2561

11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยสื่อสาร

52

069 จ้างถ่ายสาเนาข้อสอบมาตรฐานกลาง 27 ก.พ.2561

53
54

070 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่รับเครื่องราชฯ 22 มี.ค.2561
071 จ้างทาวารสารเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 28 มี.ค.2561

55
56
57

ครั้งที่ เลขที่

ผู้เสนอราคา

ร้านสมัยสื่อสาร

หมายเหตุ
กลุ่ม
อานวยการ

ร้านเอ็นเจก๊อปปี้เทค

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขอนันต์ ถาวร
12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครนิวส์การพิมพ์

นายสุขอนันต์ ถาวร
ร้านนครนิวส์การพิมพ์

พัฒนาบุคลากรฯ
อานวยการ

072 จ้างทาพานพุ่มดอกไม้สด
28 มี.ค.2561
073 จ้างซ่อมรถยนต์สานักงานฯ นข 1205, บจ 9095 พะเยา 30 มี.ค.2561

500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
3,880.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
อู่พรชัยยนต์

อานวยการ
อานวยการ

074 จ้างถ่ายเอกสาร

1,736.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

30 มี.ค.2561

195,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจก๊อปปี้เทค

ผู้ได้รับการคัดเลือก

217,416.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ที่จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

4,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

อานวยการ

14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น

ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น

อานวยการ

58

075

จ้างถ่ายเอกสารเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 2 เม.ย.2561

59

076

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

19 เม.ย.2561

60

077

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

19 เม.ย.2561

1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์

ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ บริหารงานการเงินฯ

61

078

จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ NT

19 เม.ย.2561

5,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

62

079

จ้างถ่ายเอกสาร

19 เม.ย.2561

6,635.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

63

080

จ้างถ่ายเอกสารโครงการสะเต็ม

19 เม.ย.2561

2,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

64

081

จ้างทาป้ายไวนิล

19 เม.ย.2561

3,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปริ้นท์

ร้านเจ-ปริ้นท์

ส่งเสริมฯ,อานวยการ,นิเทศฯ

65

082

จ้างทาป้ายไวนิล

19 เม.ย.2561

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปริ้นท์

ร้านเจ-ปริ้นท์

อานวยการ

66

083

จ้างถ่ายเอกสาร

19 เม.ย.2561

878.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้าฝนซีร็อกซ์

ร้านน้าฝนซีร็อกซ์

67

084

จ้างทาพานพุ่มดอกไม้สด

19 เม.ย.2561

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด

ร้านมณเฑียรดอกไม้สด

อานวยการ

68

085

จ้างทาป้ายไวนิล

24 เม.ย.2561

1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปริ้นท์

ร้านเจ-ปริ้นท์

อานวยการ

69

086

จ้างถ่ายเอกสาร PISA

24 เม.ย.2561

4,574.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจก๊อปปี้เท็ค

ร้านเอ็นเจก๊อปปี้เท็ค

70

087

จ้างทาป้ายไวนิล

24 เม.ย.2561

1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอสแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

ร้านเคเอสแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง อานวยการ

71

088

จ้างทาเอกสารการอบรมลูกเสือ

30 เม.ย.2561

960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครนิวส์การพิมพ์

49,602.00

บริหารงานบุคคลฯ

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

ร้านนครนิวส์การพิมพ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ที่ดาเนินการ ที่จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

72

087 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

8 พ.ค.2561

11,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น

73

088 จ้างทาตรายาง

11 พ.ค.2561

720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสติ๊กเกอร์

74

089 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข 3083 11 พ.ค.2561

75

090 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข 1204 11 พ.ค.2561

76

091 จ้างทาป้ายไวนิล

1 พ.ค.2561

77

091/1 จ้างทาป้ายไวนิล

4 พ.ค.2561

78

092 จ้างถ่ายเอกสาร

79

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น

หมายเหตุ
กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ร้านบ้านสติ๊กเกอร์

อานวยการ

3,900.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

อู่พรชัยยนต์

อานวยการ

1,480.00 เฉพาะเจาะจง สุรพงษ์แอร์

สุรพงษ์แอร์

อานวยการ

ร้านเจ-ปริ้นท์

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

22 พ.ค.2561

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

093 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน

22 พ.ค.2561

2,180.00 เฉพาะเจาะจง นายพจน์ ท้าวงาน

นายพจน์ ท้าวงาน

80

094 จ้างเหมาเช่าห้องประชุมสหกรณ์ฯ

22 พ.ค.2561

2,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จากัด

81

095 จ้างเหมาเช่าห้องประชุมโรงแรมฯจัดอบรม 22 พ.ค.2561

82

096 จ้างถ่ายเอกสาร

22 พ.ค.2561

83

097 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน

22 พ.ค.2561

84

098 จ้างทาป้ายไวนิล

24 พ.ค.2561

85

099 จ้างเหมาเปลี่ยนเชือกเสาธงชาติสานักงาน 28 พ.ค.2561

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว

นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว

86

100 จ้างถ่ายเอกสาร

28 พ.ค.2561

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

87

100/1 จ้างทาป้ายไวนิล

28 พ.ค.2561

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปริ้นท์

ร้านเจ-ปริ้นท์

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

88

100/2 จ้างเช่าเครื่องเสียง

28 พ.ค.2561

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยาฉัตร มองมูล

นางสาวกัลยาฉัตร มองมูล

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

ร้านนครนิวส์การพิมพ์

อานวยการ

โรงแรมริเวอร์ไซต์เชียงราย

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

89

101 จ้างทาวารสารเดือนเม.ย.-มิ.ย.2561 28 พ.ค.2561

90

102 จ้างเช่าห้องประชุม

31 พ.ค.2561

800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปริ้นท์

4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททรัพย์วีรวัฒน์จากัด
11,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจก๊อปปี้เทค
2,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค
600.00 เฉพาะเจาะจง ร้นเจ-ปริ้นท์

12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครนิวส์การพิมพ์
4,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมริเวอร์ไซต์เชียงราย

บริษัททรัพย์วีรวัฒน์จากัด

อานวยการ
อานวยการ
บริหารงานบุคคล

ร้านเอ็นเจก๊อปปี้เทค

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

ร้นเจ-ปริ้นท์

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

อานวยการ

ครั้งที่ เลขที่
91

รายการ

103 จ้างเช่าห้องประชุม

วันเดือนปี งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ที่ดาเนินการ ที่จัดจ้าง
31 พ.ค.2561

ผู้เสนอราคา

1,500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
93,530.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หมายเหตุ
กลุ่ม
บริหารงานบุคคล

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ที่ดาเนินการ ที่จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

92

104 จ้างทาตรายาง

4 มิ.ย.2561

300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสติ๊กเกอร์

93

105 จ้างถ่ายเอกสาร

5 มิ.ย.2561

12,126.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

94

106 จ้างทาป้ายไวนิล

8 มิ.ย.2561

95

107 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

8 มิ.ย.2561

1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น

96

108 จ้างทาตรายาง

8 มิ.ย.2561

750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสติ๊กเกอร์

ร้านบ้านสติ๊กเกอร์

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

97

109 จ้างซ่อมรถยนต์สานักงาน บฉ 9095 พะเยา 8 มิ.ย.2561

12,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวลการยาง

ร้านศรีนวลการยาง

อานวยการ

98

110 จ้างซ่อมรถยนต์สานักงาน นข 1204 พะเยา 12 มิ.ย.2561

2,100.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

อู่พรชัยยนต์

อานวยการ

99

111 จ้างซ่อมรถยนต์สานักงาน บฉ 9095 พะเยา 12 มิ.ย.2561

6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวลการยาง

ร้านศรีนวลการยาง

อานวยการ

100

112

ร้านประตูชัยอลูมิเนียม

อานวยการ

101

113 จ้างทาป้ายไวนิล

22 มิ.ย.2561

580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปริ้นท์

102

114

26 มิ.ย.2561

19,895.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีรภัทรผ้าม่าน

103

115 จ้างซ่อมพัดลมคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง 28 มิ.ย.2561

104

116 จ้างซ่อมหลังคาอาคารสานักงานฯ

จ้างเหมาซ่อมกระจก และประตูอาคารเรือนไม้

จ้างทาผ้าม่านพร้อมติดตั้งผ้าม่านห้องผู้บริหาร

18 มิ.ย.2561

28 มิ.ย.2561

580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ-ปริ้นท์

89,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม

2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค
64,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว

212,931.00

ร้านบ้านสติ๊กเกอร์

อานวยการ

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

อานวยการ

ร้านเจ-ปริ้นท์
ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น

ร้านเจ-ปริ้นท์

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

บริหารงานบุคคล

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ร้านวีรภัทรผ้าม่าน

อานวยการ

ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค

อานวยการ

นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว

อานวยการ

แบบ สขร.1
สร6ปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ที่จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

105 105 ซ่อมรถยนต์ นข 1204

9 ก.ค. 2561

7,340.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

อู่พรชัยยนต์

อานวยการ

106 106 ติดตั้งผ้าม่านปรับแสง

9 ก.ค. 2561

2,235.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีรภัทรผ้าม่าน

ร้านวีรภัทรผ้าม่าน

อานวยการ

107 107 ทาป้ายสติ๊กเกอร์
108 108 ถ่ายเอกสาร

9 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561

650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสติ๊กเกอร์
572.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเอกสาร

ร้านบ้านสติ๊กเกอร์
ร้านบ้านเอกสาร

นิเทศติดตาม
บริหารงานบุคคล

109 109 ซ่อมรถยนต์ นข 1204
110 110 ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม

9 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561

2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยาแบตเตอรี่
18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เจ ก๊อปปี้เทค

ร้านพะเยาแบตเตอรี่
ร้าน เอ็น เจ ก๊อปปี้เทค

อานวยการ
นิเทศติดตาม

111
112
113
114
115

111
112
113
114
115

10 ก.ค. 2561

ติดตั้งระบบไฟฟ้า/อินเทอร์เน็ตฯ 13 ก.ค. 2561

19,800.00
5,500.00
2,990.00
71,148.00
8,500.00

ร้านวีรภัทรผ้าม่าน
ร้านประตูชัยอลูมิเนียม
ร้านวีรภัทรผ้าม่าน
นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ

นิเทศติดตาม
ส่งเสริม กศ.
นิเทศติดตาม
อานวยการ
ส่งเสริม กศ.

116
117
118
119

116
117
118
119

ติดตั้งกระจกบานเลื่อนฯ
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ทาป้ายสติ๊กเกอร์
ถ่ายเอกสาร

5,000.00 เฉพาะเจาะจง เกมส์การช่างฯ
3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ้านสติ๊กเกอร์
3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านประตูชัยอลูมิเนียม
เกมส์การช่างฯ
บ้านสติ๊กเกอร์
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

อานวยการ
ส่งเสริม กศ.
อานวยการ
อานวยการ

10,261.30 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
3,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

อานวยการ
นิเทศติดตาม

4,454.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

นิเทศติดตาม
นิเทศติดตาม

ติดตั้งผ้าม่าน
ติดตั้งฉากกั้นห้อง
ติดตั้งผ้าม่านกรองแสง

10 ก.ค. 2561
12 ก.ค. 2561

ปรับภูมิทัศน์ภายใน/นอกอาคาร 12 ก.ค. 2561

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านวีรภัทรผ้าม่าน
ร้านประตูชัยอลูมิเนียม
ร้านวีรภัทรผ้าม่าน
นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ

17 ก.ค. 2561 154,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม
18 ก.ค. 2561
18 ก.ค. 2561
23 ก.ค. 2561

120 120 ถ่ายเอกสาร
121 121 ถ่ายเอกสาร

23 ก.ค. 2561

122 122 ถ่ายเอกสาร
123 123 ถ่ายเอกสาร

31 ก.ค. 2561

31 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

124 124 ถ่ายเอกสาร
125 125 ถ่ายเอกสาร
126 126 ถ่ายเอกสาร

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ
31 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561

งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ที่จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
3,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

354,320.30

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

นิเทศติดตาม
ส่งเสริม กศ.
นิเทศติดตาม

แบบ สขร.1
สรปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่จัดจ้าง

วิธีการจัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

127 127 ถ่ายเอกสาร

2 ส.ค. 2561

637.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก้าวก๊อปปี้เซ็นเตอร์

ร้านก้าวก๊อปปี้เซ็นเตอร์

บริหารงานบุคคล

128 128 ติดตั้งฝ้าเพดาน+ทีบาร์

6 ส.ค. 2561

35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม

ร้านประตูชัยอลูมิเนียม

อานวยการ

129 129 ติดผ้าม่าน/ฉากกั้น/ย้ายแอร์
130 130 ย้ายเครื่องปรับอากาศ

7 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561

22,450.00 เฉพาะเจาะจง วีรภัทรผ้าม่าน/ประตูชัย/ศิริโรจน์ วีรภัทรผ้าม่าน/ประตูชัย/ศิริโรจน์ ส่งเสริม กศ.ทางไกล
7,500.00 เฉพาะเจาะจง เกมส์การช่าง
เกมส์การช่าง
อานวยการ

131 131 ทาสี ซ่อมผนังห้องทางาน
132 132 ติดตั้งฝ้าเพดานห้องประชุม

7 ส.ค. 2561
8 ส.ค. 2561

3,913.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว
34,021.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว

นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว
นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว

ส่งเสริม กศ.ทางไกล
อานวยการ

133
134
135
136
137

133
134
135
136
137

ทาสีตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ซ่อมรถยนต์ นข 1204
ปรับสถานที่ทางาน
ติดตั้งประตู + มุ้งลวด
ย้ายเครื่องปรับอากาศ

14 ส.ค.2561
14 ส.ค.2561
14 ส.ค.2561
14 ส.ค.2561
14 ส.ค.2561

8,000.00
3,450.00
73,200.00
27,500.00
24,100.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว
อู่พรชัยยนต์
นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว
ร้านประตูชัยอลูมิเนียม
ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น

นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว
อู่พรชัยยนต์
นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว
ร้านประตูชัยอลูมิเนียม
ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น

บริหารงานการเงินฯ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ

138
139
140
141

138
139
140
141

เปลี่ยนน้ามันเครื่อง
เปลี่ยนยาง 4 เส้น
ติดตั้งกระจก+มุ้งลวด
จ้างเหมารถตู้เดินทางฯ

15 ส.ค.2561
16 ส.ค.2561
20 ส.ค.2561
20 ส.ค.2561

2,780.00
10,272.00
18,300.00
5,400.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

อู่พรชัยยนต์
หจก.ค็อกพิทศรีนวลการยาง
ร้านประตูชัยอลูมิเนียม
นายอานนท์ ธิชูโต

อู่พรชัยยนต์
หจก.ค็อกพิทศรีนวลการยาง
ร้านประตูชัยอลูมิเนียม
นายอานนท์ ธิชูโต

อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
นิเทศติดตาม

142 142 ติดตั้งผ้าม่านทึบแสง
143 143 ทาแผนผังห้องทางาน

20 ส.ค.2561
20 ส.ค.2561

17,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีรภัทรผ้าม่าน
10,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสติ๊กเกอร์

ร้านวีรภัทรผ้าม่าน
ร้านบ้านสติ๊กเกอร์

อานวยการ
อานวยการ

144 144 ย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
145 145 ทาผ้าผูกคอ

24 ส.ค.2561
15 ส.ค.2561

46,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น
6,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอคิว

ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น
ร้านไอคิว

อานวยการ
ส่งเสริม กศ.

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่จัดจ้าง

วิธีการจัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

146 146 ถ่ายเอกสาร
147 147 เช่าห้องประชุม สก. สค.
148 148 เช่าสถานที่/ที่พักการอบรม

15 ส.ค.2561
15 ส.ค.2561
15 ส.ค.2561

536.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้าฝนซีร็อกซ์
1,000.00 เฉพาะเจาะจง สานักงาน สก. สค.
22,680.00 เฉพาะเจาะจง ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช

149 149 เช่าเครื่องเสียง

15 ส.ค.2561

150 150 ติดตั้งผ้าม่าน + มุ้งลวด

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

ร้านน้าฝนซีร็อกซ์
สานักงาน สก. สค.
ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช

บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริม กศ.

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด เครือตาชัย

นายสมคิด เครือตาชัย

ส่งเสริม กศ.

15 ส.ค.2561

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม

ร้านประตูชัยอลูมิเนียม

อานวยการ

151 151 ปูพื้นกระเบื้องห้องเอกสาร
152 152 ปรับสถานที่ทางาน

15 ส.ค.2561
15 ส.ค.2561

7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว
27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว

นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว
นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว

อานวยการ
อานวยการ

153 153 จัดทาสารคดีชุดครูดี
154 154 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

20 ส.ค.2561
21 ส.ค.2561

5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์ ชัยภูวนารถ
3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น

นายนิพนธ์ ชัยภูวนารถ
ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น

นิเทศติดตาม
อานวยการ

155
156
157
158
159

155
156
157
158
159

ทาวารสาร ต.ค.-ก.ย.61
ทาป้ายไวนิล
ปูพื้นกระเบื้อง
ทากล่องเวทีโครงเหล็ก
ติดตั้งผ้าม่านห้องประชุมฯ

21 ส.ค.2561
21 ส.ค.2561
23 ส.ค.2561

160
161
162
163

160
161
162
163

ถ่ายเอกสาร
ถ่ายเอกสาร
ถ่ายเอกสาร
ถ่ายเอกสาร

31 ส.ค.2561

12,800.00
580.00
29,300.00
48,200.00
1,200.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านนครนิวส์การพิมพ์
ร้านเจ - ปริ้นท์
นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว
นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว
ร้านวีรภัทรผ้าม่าน

ร้านนครนิวส์การพิมพ์
ร้านเจ - ปริ้นท์
นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว
นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว
ร้านวีรภัทรผ้าม่าน

อานวยการ
ส่งเสริม กศ.
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ

31 ส.ค.2561
31 ส.ค.2561
31 ส.ค.2561
31 ส.ค.2561

8,441.00
575.00
2,120.00
2,070.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

นิเทศติดตาม
ส่งเสริม กศ.
นิเทศติดตาม
นโยบายและแผน

29 ส.ค. 2561

164 164 ทาป้าย/เช่าเต้นท์/เครื่องเสียง 31 ส.ค.2561
165 165 เช่าห้องประชุม /เลื่อนวิทยฐานะ 29 ส.ค. 2561

47,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอส/จิราภรณ์/สมคิด
4,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
210,076.00

ร้านเคเอส/จิราภรณ์/สมคิด นิเทศติดตาม
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ส่งเสริม กศ.

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ที่จัดจ้าง

166

166 ถ่ายเอกสาร

4 ก.ย. 2561

167

167 ทาสติ๊กเกอร์ NEW DLTV

4 ก.ย. 2561

168
169

168 ซ่อมปรับย้ายกล้องวงจรปิด
169 ทาสื่อวิดีทัศน์ Best Practice

6 ก.ย. 2561
7 ก.ย. 2561

170
171

170 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
171 ทาตรายาง

7 ก.ย. 2561
7 ก.ย. 2561

172
173
174
175
176

172
173
174
175
176

ทาตรายาง
ถ่ายเอกสาร
เช่าห้องประชุม(สุรฎีรีสอร์ทฯ)
ถ่ายเอกสาร
ถ่ายเอกสาร

7 ก.ย. 2561
10 ก.ย. 2561
6 ก.ย. 2561
14 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561

910.00
2,302.00
4,800.00
9,800.00
5,940.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

177
178
179
180

177
178
179
180

ปูพื้นไม้ลามิเนต /ห้องรอง ผอ.สพป.พย.1

17 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561

42,480.00
27,000.00
1,420.00
720.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

181
182

181 ทาป้ายไวนิล
182 ซ่อมรถยนต์ ม 1094

17 ก.ย. 2561
18 ก.ย. 2561

183
184

183 ปรับสถานที่ห้องทางาน
184 ค่าพาหนะศึกษาดูงาน

20 ก.ย. 2561
22 ก.ย. 2561

ซ่อมเครื่องคอมฯ
ซ่อมรถยนต์ บฉ 9095
ทาป้ายไวนิล

ผู้เสนอราคา

280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี๊ช๊อป
6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสติ๊กเกอร์
25,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ
24,000.00 เฉพาะเจาะจง Media Monster
468,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภากิจ จากัด
500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสติ๊กเกอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี๊ช๊อป

ส่งเสริม กศ.

ร้านบ้านสติ๊กเกอร์

ส่งเสริม กศ. ทางไกล

ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ฯ ส่งเสริม กศ. ทางไกล
Media Monster
ส่งเสริม กศ. ทางไกล
บริษัท นภากิจ จากัด
ร้านบ้านสติ๊กเกอร์

อานวยการ
ส่งเสริม กศ.

ร้านบ้านสติ๊กเกอร์
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี๊ช๊อป
สุรฎีรีสอร์ทฯ จ.เชียงราย
ร้าน เอ็น เจ ก๊อปปี้เทค
ร้านน้าฝนซีร็อกซ์

ร้านบ้านสติ๊กเกอร์
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี๊ช๊อป
สุรฎีรีสอร์ทฯ จ.เชียงราย
ร้าน เอ็น เจ ก๊อปปี้เทค
ร้านน้าฝนซีร็อกซ์

อานวยการ
อานวยการ
บริหารงานบุคคล
นิเทศติดตาม
ส่งเสริม กศ.

วีรภัทรผ้าม่าน
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
อู่พรชัยยนต์
เจ - ปริ้นท์

วีรภัทรผ้าม่าน
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
อู่พรชัยยนต์
เจ - ปริ้นท์

อานวยการ
นิเทศติดตาม
อานวยการ
นิเทศติดตาม

เจ - ปริ้นท์
อู่พรชัยยนต์

นิเทศติดตาม
อานวยการ

600.00 เฉพาะเจาะจง เจ - ปริ้นท์
960.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

38,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม
ร้านประตูชัยอลูมิเนียม อานวยการ
40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทท SYS เอ็นจอยทัวร์จากัด บริษัทท SYS เอ็นจอยทัวร์จากัด บริหารงานบุคคล

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ที่จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ที่จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

186

186 ค่าพาหนะศึกษาดูงาน

20 ก.ย. 2561

11,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมรัตน์ บุญชุม

นายธรรมรัตน์ บุญชุม

นิเทศติดตาม

187
188
189

187 ถ่ายเอกสาร
188 ซ่อมรถยนต์ นข 1204 , 1205 , ม 1094
189 ทาป้ายสติ๊กเกอร์

23 ก.ย. 2561
24 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561

3,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
42,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุรพงษ์แอร์
750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสติ๊กเกอร์

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านสุรพงษ์แอร์
ร้านบ้านสติ๊กเกอร์

นิเทศติดตาม
อานวยการ
บริหารงานบุคคล

190
191
192
193

190
191
192
193

ถ่ายเอกสาร
ถ่ายเอกสาร
ถ่ายเอกสาร
ถ่ายเอกสาร

20 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561

10,170.00
3,050.00
3,500.00
5,000.00

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

นิเทศติดตาม
นิเทศติดตาม
นิเทศติดตาม
นิเทศติดตาม

194

194 ถ่ายเอกสาร

20 ก.ย. 2561

3,555.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

นิเทศติดตาม

195
196
197
198

195
196
197
198

ถ่ายเอกสาร
ค่าปรับปรุงห้องใต้บันได
ค่าแต่งเพลง
ซ่อมเครือ่ งปรับอากาศรถยนต์ บจ1004

20 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561
21 ก.ย. 2561

6,300.00
12,000.00
15,000.00
7,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว
นายวรรณพงศ์ วงศ์ราษฎร์
ร้านสุรพงษ์แอร์

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป นิเทศติดตาม
นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว อานวยการ
นายวรรณพงศ์ วงศ์ราษฎร์ นิเทศติดตาม
ร้านสุรพงษ์แอร์
อานวยการ

199
200
201
202

199
200
201
202

ถ่ายเอกสาร
จ้างติดตั้งผ้าม่าน

21 ก.ย. 2561
24 ก.ย. 2561
25 ก.ย. 2561
26 ก.ย. 2561

2,948.00
70,150.00
5,210.00
800.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านวีรภัทรผ้าม่าน
ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น
ร้านบ้านสติ๊กเกอร์

ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป
ร้านวีรภัทรผ้าม่าน
ร้านศิริโรจน์เครื่องเย็น
ร้านบ้านสติ๊กเกอร์

ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมดอยหลวง

ทาป้ายสติ๊กเกอร์

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
บริหารงานการเงินฯ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ที่จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ที่จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

203

203 ทาป้ายล้อเลื่อน

26 ก.ย. 2561

38,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม

ร้านประตูชัยอลูมิเนียม นิเทศติดตาม

204
205
206

204 จ้างติดตั้งฉากกั้นห้อง
205 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
206 ทาป้ายไวนิล

20 ก.ย. 2561

5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประตูชัยอลูมิเนียม
23,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์
600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ - ปริ้นท์

ร้านประตูชัยอลูมิเนียม ส่งเสริม กศ.
ร้านปัญญาคอมพิวเตอร์ นิเทศ/การเงิน
ร้านเจ - ปริ้นท์
อานวยการ

207
208
211
212

207
208
211
212

ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
ทาป้ายไวนิล
ทาป้ายสติ๊กเกอร์
ถ่ายเอกสาร

26 ก.ย. 2561
26 ก.ย. 2561

34,600.00
26 ก.ย. 2561 37,900.00
27 ก.ย. 2561
1,900.00
27 ก.ย. 2561
2,500.00
290,773.00
20 ก.ย. 2561

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค ร้านบีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค บริหารงานการเงินฯ

ร้านไออุ่นดีไซน์
ร้านบ้านสติ๊กเกอร์
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

ร้านไออุ่นดีไซน์
ร้านบ้านสติ๊กเกอร์
ร้านยูเทิร์นก๊อปปี้ช๊อป

นิเทศติดตาม
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
วิธีการจัดจ้าง
ที่จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุ่ม

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สรปการจัดจ้างเหมาบริการ/ซ่อมแซม ประจาปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประจาเดือน
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
85,180.00
ธันวาคม 2560
100,644.90
มกราคม 2561
91,075.35
กุมภาพันธ์ 2561
102,911.87
มีนาคม 2561
217,416.00
เมษายน 2561
49,602.00
พฤษภาคม 2561
93,530.00
มิถุนายน 2561
212,931.00
กรกฎาคม 2561
354,320.30
สิงหาคม 2561
210,076.00
กันยายน 2561
290,773.00

1,808,460.42

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

สรุป

19.93
21.88
58.19
100.00
รวมซื้อจ้าง 2561

1,808,460.42 จ้าง 2561
1,985,060.59 ซื้อ 2561
5,278,650.00 ซื้อครุภัณฑ์ 2561

9,072,171.01
48.31 /วิธีเฉพาะเจาะจง

51.69 /ครุภัณฑ์ / e-bidding

