แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่
1
2
3
4

003
008.1
009
011

รายการ
จางทําพานพุม/พวงมาลา
จางซอมระบบไฟฟฟาขัดของ
จางทําปายไวนิล
จางซอมรถยนต นข 1205

วันเดือนป
ที่ดําเนินการ
15 ต.ค.62
22 ต.ค.62
18 ต.ค.62
15 ต.ค.62

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
งบประมาณ วิธีการจัดจาง
ผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือก
ที่จัดจาง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมมณเฑียร
รานดอกไมมณเฑียร
15,000.00 เฉพาะเจาะจง กาไฟฟาสวนภูมิภาค พะเยา
กาไฟฟาสวนภูมิภาค พะเยา
15,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง
รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง
36,448.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยตาพะเยาฯ
บริษัทโตโยตาพะเยาฯ

69,448.40

หมายเหตุ
กลุม
อํานวยการ
สงเสริม กศ.
นิเทศติดตามฯ
อํานวยการ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่

เลขที่

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

002
004
005
006
007
008
010
012
014
015

รายการ

วันเดือนป
ที่ดําเนินการ
จางทําตรายาง
11 พ.ย.62
เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต ต.ค.,พ.ย.62 20 พ.ย.62
เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต ต.ค.,พ.ย.62 20 พ.ย.62
จางคาพาหนะศึกษาดูงาน
11 พ.ย.62
จางประดับผา รั้วดาน สนง.
14 พ.ย.62
จางทําปายประชาสัมพันธ
1 พ.ย.62
จางปรับปรุงระบบ e-Money
26 พ.ย.62
จางตัดตนไมแนวรั้ว สนง.
28 พ.ย.62
จางทําพื้นเวทีหองประชุม ชั้น 3
4 พ.ย.62
จางทําแทงคน้ําคอนกรีต
28 พ.ย.62

งบประมาณ
ที่จัดจาง
1,350.00
8,346.00
5,328.60
15,000.00
1,200.00
6,000.00
3,000.00
6,500.00
12,000.00
28,000.00
86,724.60

วิธีการจัดจาง

ผูเสนอราคา

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รานบานสติ๊กเกอร
บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
นายวิรัตน เขื่อนวัง
รานดอกไมสลุงตอง
รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง
ราน เค เอ็น
นายมนตรี ศิริ
นายมนตรี ศิริ
นายมนตรี ศิริ

ผูไดรับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุม
อํานวยการ

รานบานสติ๊กเกอร
บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT สงเสริม กศ.ทางไกล
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สงเสริม กศ.ทางไกล
นายวิรัตน เขื่อนวัง
อํานวยการ
รานดอกไมสลุงตอง
อํานวยการ
รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง
อํานวยการ
ราน เค เอ็น
บริหารการเงินฯ
นายมนตรี ศิริ
อํานวยการ
นายมนตรี ศิริ
อํานวยการ
นายมนตรี ศิริ
อํานวยการ

แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่

15
16
17
18
19
20
21
22

016
017
018
019
020
021
022
023

รายการ
จางทําพานพุมดอกไมสด
เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต ธ.ค.62
เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต ธ.ค.62
จางถายเอกสาร
จางถายเอกสาร
จางซอมรถยนต นข 1204 พะเยา
จางซอมรถยนต นข 3083 พะเยา
จางปรับปรุงระบบน้ําและภูมิทัศน

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
วันเดือนป
งบประมาณ
วิธีการจัดจาง
ผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือก
ที่ดําเนินการ
ที่จัดจาง
3 ธ.ค.2562
500.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมมณเฑียร
รานดอกไมมณเฑียร
9 ธ.ค.2562
2,664.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
9 ธ.ค.2562
4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT
9 ธ.ค.2562
2,081.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป
รานยูเทิรนกอปปชอป
9 ธ.ค.2562
10,655.50 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป
รานยูเทิรนกอปปชอป
9 ธ.ค.2562
4,659.85 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยตาพะเยา จํากัด บริษัทโตโยตาพะเยา จํากัด
25 ธ.ค.2562
10,673.25 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสวีพีออโตเซล จํากัด บริษัทเอสวีพีออโตเซล จํากัด
25 ธ.ค.2562
34,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ศิริ
นายมนตรี ศิริ

69,906.90

หมายเหตุ
กลุม
อํานวยการ

สงเสริม กศ.ทางไกล
สงเสริม กศ.ทางไกล
บุคคล , ตสน.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล

อํานวยการ

อํานวยการ
อํานวยการ

แบบ สขร.1
สุรปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ เลขที่
23

รายการ

024 จางถายเอกสาร

วันเดือนป
ที่ดําเนินการ

งบประมาณ
วิธีการจัดจาง
ที่จัดจาง

ผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

7 ม.ค.63

4,626.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรน กอปปชอป

24 025.1 เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต ม.ค.63

9 ม.ค.63

2,664.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สงเสริม กศ.ทางไกล

25

025 เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต ม.ค.63

9 ม.ค.63

4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT สงเสริม กศ.ทางไกล

26

026 จางทําพานพุมดอกไมสด

10 ม.ค.63

27

027 จางซอมรถยนต นข 3083

16 ม.ค.63

อํานวยการ
4,617.05 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสวีพีออโตเซล จํากัด บริษัทเอสวีพีออโตเซล จํากัด อํานวยการ

28

028 จางซอมรถยนต นข 1250

17 ม.ค.63

1,908.35 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยตาพะเยา จํากัด บริษัทโตโยตาพะเยา จํากัด อํานวยการ

29

029 จางทําปายไวนิล

21 ม.ค.63

2,300.00 เฉพาะเจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง นิเทศติดตามฯ

30

030 จางลางตัวแปลงสัญญาณภาพกลองถายรูป

22 ม.ค.63

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพะเยาคาเมรา

รานพะเยาคาเมรา

31

031 จางถายเอกสาร

24 ม.ค.63

7,313.25 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรน กอปปชอป

รานยูเทิรน กอปปชอป สงเสริม กศ.

32

032 จางถายเอกสาร

24 ม.ค.63

1,000.50 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรน กอปปชอป

รานยูเทิรน กอปปชอป นิเทศติดตามฯ

33

033 จางแกไขไฟฟาขัดของ

24 ม.ค.63

34

034 จางเชาระบบ e-Money

31 ม.ค.63

500.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมมณเฑียร

รานยูเทิรน กอปปชอป

หมายเหตุ
กลุม
บุคคล, สส.กศ., ตสน., นิเทศ

รานดอกไมมณเฑียร

อํานวยการ

525.99 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาคพะเยา การไฟฟาสวนภูมิภาคพะเยา สงเสริม กศ.
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน เค เอ็น

32,328.44

ราน เค เอ็น

บริหารงานการเงินฯ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนป
ที่ดําเนินการ

งบประมาณ
วิธีการจัดจาง
ที่จัดจาง

ผูเสนอราคา

33,900.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็น เจ กอปปเทค

ผูไดรับการคัดเลือก
รานเอ็น เจ กอปปเทค

หมายเหตุ
กลุม

35

035 จางทําสําเนาขอสอบมาตรฐาน มัธยม 7 ก.พ.2563

36

037 เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต ม.ค.63 18 ก.พ.2563

2,664.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สงเสริม กศ.ทางไกล

37

038 เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต ม.ค.63 18 ก.พ.2563

4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT สงเสริม กศ.ทางไกล

38

039 จางทําคูมือ กต.ปน. ป 63

18 ก.พ.2563

3,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุญยะการพิมพ จํากัด บริษัทบุญยะการพิมพ จํากัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล

39

040 จางรื้อหนาหอง ตสน.

21 ก.พ.2563

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ศิริ

40

041 จางสําเนาขอสอบมาตรฐาน ประถม 12 ก.พ.2563

41

042 จางซอมรถยนต นข 1204

25 ก.พ.2563

8,783.63 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยตาพะเยา จํากัด บริษัทโตโยตาพะเยา จํากัด อํานวยการ

42

043 จางขนยายไม

28 ก.พ.2563

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย นะสาร

นายธวัชชัย นะสาร

อํานวยการ

43

044 จางทําตรายาง

28 ก.พ.2563

1,160.00 เฉพาะเจาะจง รานบานสติ๊กเกอร

รานบานสติ๊กเกอร

อํานวยการ

44

045 จางซอม รถยนต ม 1094

28 ก.พ.2563

500.00 เฉพาะเจาะจง อูพรชัยยนต

อูพรชัยยนต

อํานวยการ

45

046 จางทําพานพุมดอกไมสด

28 ก.พ.2563

500.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมมณเฑียร

รานดอกไมมณเฑียร

อํานวยการ

นายมนตรี ศิริ

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

อํานวยการ

105,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุญยะการพิมพ จํากัด บริษัทบุญยะการพิมพ จํากัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล

164,055.93

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนป
ที่ดําเนินการ

งบประมาณ
วิธีการจัดจาง
ที่จัดจาง

ผูเสนอราคา

46

047 เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต มี.ค.63

10 มี.ค.2563

47

048 จางถายเอกสาร

10 มี.ค.2563

48

049 จางทําปายไวนิล

11 มี.ค.2563

49

050 เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต มี.ค.63

13 มี.ค.2563

51

052 จางถายเอกสาร

20 มี.ค.2563

12,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรน กอปปชอป

52

053 จางทําตรายาง

24 มี.ค.2563

730.00 เฉพาะเจาะจง รานบานสติ๊กเกอร

ผูไดรบั การคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุม

4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT สงเสริม กศ.ทางไกล

500.25 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรน กอปปชอป
900.00 เฉพาะเจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง

รานยูเทิรนกอปปชอป
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง อํานวยการ

2,664.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สงเสริม กศ.ทางไกล

16,794.55

รานยูเทิรนกอปปชอป

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

รานบานสติ๊กเกอร

บริหารงานบุคคล

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนป งบประมาณ
วิธีการจัดจาง
ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง

ผูเสนอราคา

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ศิริ

ผูไดรบั การคัดเลือก
นายมนตรี ศิริ

หมายเหตุ
กลุม
สงเสริม กศ.

53

054

จางตัดแตงกิ่งไม ดานหลังหองน้ําคายลูกเสือ 7 เม.ย.2563

54

055

จางถายเอกสาร

7 เม.ย.2563

55

056

จางซอมรถยนต บบ 300

9 เม.ย.2563

56

057

เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต เม.ย.63

8 เม.ย.2563

2,664.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สงเสริม กศ.ทางไกล

57

058

เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต เม.ย.63

8 เม.ย.2563

4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT สงเสริม กศ.ทางไกล

58

059

จางถายเอกสาร

9 เม.ย.2563

1,146.75 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป

59

060

จางซอมบานพักขาราชการ

24 เม.ย.2563

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ศิริ

60

061

จางถายเอกสาร

20 เม.ย.2563

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุญยะการพิมพ จํากัด บริษัทบุญยะการพิมพ จํากัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล

61

062

จางวางทอระบบประปา

20 เม.ย.2563

62

063

จางทําฝาเพดาน บุผนัง ติดตั้งระบบไฟฟา 20 เม.ย.2563

63

064

จางติดตั้งวอลเปเปอร/มานกันแสง

64

065

จางถายเอกสาร

11,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็น เจ กอปปเทค
940.00 เฉพาะเจาะจง อูพรชัยยนต

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ศิริ

รานเอ็น เจ กอปปเทค นิเทศ ติดตามและประเมินผล
อูพรชัยยนต

อํานวยการ

รานยูเทิรนกอปปชอป

บริหารงานบุคคลฯ

นายมนตรี ศิริ

อํานวยการ

นายมนตรี ศิริ

อํานวยการ

29,500.00 เฉพาะเจาะจง รานมณเฑียรดอกไมสด

รานมณเฑียรดอกไมสด

อํานวยการ

20 เม.ย.2563

27,900.00 เฉพาะเจาะจง รานมณเฑียรดอกไมสด

รานมณเฑียรดอกไมสด

อํานวยการ

29 เม.ย.2563

20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป

รานยูเทิรนกอปปชอป

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

160,324.05

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนป งบประมาณ
วิธีการจัดจาง
ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง

ผูเสนอราคา

ผูไดรบั การคัดเลือก

65

066 จางกั้นหองกระจกอลูมิเนียม

8 พ.ค.2563

11,500.00 เฉพาะเจาะจง รานศิริโรจนเครื่องเย็น

66

067 จางทําปายประชาสัมพันธ

8 พ.ค.2563

720.00 เฉพาะเจาะจง รานบานสติ๊กเกอร

67

068 เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต พ.ค.63

13 พ.ค.2563

2,664.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สงเสริม กศ.ทางไกล

68

069 เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต พ.ค.63

13 พ.ค.2563

4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT สงเสริม กศ.ทางไกล

69

070 จางถายเอกสาร

13 พ.ค.2563

7,150.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็นเจกอปปเทค

รานเอ็นเจกอปปเทค

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

70

071 จางถายเอกสาร

13 พ.ค.2563

1,390.50 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป

รานยูเทิรนกอปปชอป

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

71

072 จางถายเอกสาร

13 พ.ค.2563

776.25 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป

รานยูเทิรนกอปปชอป

บริหารงานบุคคล

72

073 จางซอมพื้นอาคารอเนกประสงค

18 พ.ค.2563

153,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ศิริ

นายมนตรี ศิริ

อํานวยการ

73

074 จางซอมรั้ว โครงเหล็ก ตัดตนไม

20 พ.ค.2563

44,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ศิริ

นายมนตรี ศิริ

อํานวยการ

74

075

20 พ.ค.2563

21,390.00 เฉพาะเจาะจง พะเยาไมพื้นลามิเนต

พะเยาไมพื้นลามิเนต

อํานวยการ

75

076 จางซอมรถยนต ม. 1094

21 พ.ค.2563

12,250.00 เฉพาะเจาะจง รานสุรพงษแอร

รานสุรพงษแอร

อํานวยการ

76

077 จางทําปายสติ๊กเกอร

21 พ.ค.2563

รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง

อํานวยการ

77

077.1 จางทําปาย เสาธง มานั่ง

21 พ.ค.2563

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ศิริ

นายมนตรี ศิริ

อํานวยการ

78

078 จางทําปายหองประชุมอาคารฯ

25 พ.ค.2563

17,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง

รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง

อํานวยการ

79

079 จางถายเอกสาร

28 พ.ค.2563

278.25 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป

รานยูเทิรนกอปปชอป

อก. บุคคล , การเงิน

80

080 จางถายเอกสาร

28 พ.ค.2563

1,275.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป

รานยูเทิรนกอปปชอป

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

81

081 จางแกไขบานประตูอลูมิเนียม

29 พ.ค.2563

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานประตูอลูมิเนียม

รานประตูอลูมิเนียม

อํานวยการ

82

081.1 จางทําโตะไมขาเหล็ก

29 พ.ค.2563

นายมนตรี ศิริ

อํานวยการ

จางทําพื้นไมลามิเน็ต/หอง วีดีโอคอนเฟอรเรนส

1,250.00 เฉพาะเจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง

16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ศิริ

308,817.30

รานศิริโรจนเครื่องเย็น

หมายเหตุ
กลุม

รานบานสติ๊กเกอร

สงเสริมการจัดการศึกษา

อํานวยการ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่

รายการ

วันเดือนป
ที่ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่จัดจาง

วิธีการจัดจาง

ผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุม

83

082 จางซอมแซมฝาผนังอาคารอเนกประสงค 5 มิ.ย.2563

265,630.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ศิริ

นายมนตรี ศิริ

อํานวยการ

84

083 จางซอมรถยนต นข 1204 , 1205

5 มิ.ย.2563

2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานสุรพงษแอร

รานสุรพงษแอร

อํานวยการ

85

084 จางยายเครื่องปรับอากาศ

5 มิ.ย.2563

17,350.00 เฉพาะเจาะจง รานศิริโรจนเครื่องเย็น

รานศิริโรจนเครื่องเย็น

อํานวยการ

86

085 จางซอมระบบโทรศัพท สนง.

9 มิ.ย.2563

87

086 จางซอมรถยนต นข 3083

10 มิ.ย.2563

1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานลมัยสื่อสาร
รานลมัยสื่อสาร
สงเสริมการจัดการศึกษา
10,054.79 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสวีพีออโตเซล จํากัด บริษัทเอสวีพีออโตเซล จํากัด อํานวยการ

88

087 จางซอมระบบโทรศัพท สนง.

12 มิ.ย.2563

89

087.1 จางทําปายไวนิล 480 X 120 ซม.

12 มิ.ย.2563

90

088 จางซอมรถยนต บฉ 9095

12 มิ.ย.2563

91

088.1 จางทําปายไวนิล

15 มิ.ย.2563

92

088.2 ซอมรถยนต บจ 1004

19 มิ.ย.2563

93

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานลมัยสื่อสาร
700.00 เฉพาะเจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง

รานลมัยสื่อสาร

อํานวยการ

รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง อํานวยการ

14,727.48 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยตาพะเยา จํากัด บริษัทโตโยตาพะเยา จํากัด อํานวยการ
รานเจ-ปริ้นท

นิเทศติดตามฯ

1,100.00 เฉพาะเจาะจง อพรชัยยนต

อพรชัยยนต

อํานวยการ

089 จางซอมรถยนตสํานักงาน บฉ 9095 พะเยา 12 มิ.ย.2561

6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีนวลการยาง

รานศรีนวลการยาง

อํานวยการ

94

090 เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต มิ.ย.63

4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT สงเสริม กศ.ทางไกล

95

091 จางทาสี/ทําระบบไฟฟา อาคารอเนกประสงค 23 มิ.ย.2563

96

092 จางถายเอกสาร

25 มิ.ย.2563

97

093 จางถายเอกสาร

25 มิ.ย.2563

23 มิ.ย.2563

720.00 เฉพาะเจาะจง รานเจ-ปริ้นท

22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ศิริ

นายมนตรี ศิริ

อํานวยการ

3,111.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป

รานยูเทิรนกอปปชอป

นิเทศติดตามฯ

6,823.50 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป

รานยูเทิรนกอปปชอป

บุคคล อก. การเงิน นิเทศ

358,589.77

สรปการจัดจางเหมาบริการ/ซอมแซม ประจําปงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ลําดับที่
ประจําเดือน
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
1
ตุลาคม 2562
69,448.40
2
พฤศจิกายน 2562
86,724.60
3
ธันวาคม 2562
69,906.90
4
มกราคม 2563
32,328.44
5
กุมภาพันธ 2563
164,055.93
6
มีนาคม 2563
16,794.55
7
เมษายน 2563
160,324.05
8
พฤษภาคม 2563
308,817.30
9
มิถุนายน 2563
358,589.77
10
กรกฎาคม 2563
11
สิงหาคม 2563
12
กันยายน 2563
-

1,266,989.94

แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่
1

1

รายการ
วัสดุสํานักงานลูกเสือ

วันเดือนป
ที่ดําเนินการ
22 ต.ค.2562

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือก
ที่จัดซื้อ
14,986.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด

14,986.00

หมายเหตุ
กลุม
สงเสริมฯ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่

2
3
4

เลขที่

รายการ

2 วัสดุสํานักงาน
3 วัสดุน้ําดื่ม
4 วัสดุโครงการ

วันเดือนป
ที่ดําเนินการ
6 พ.ย.2562
20 พ.ย.2562
20 พ.ย.2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ผูเสนอราคา
ที่จัดซื้อ
2,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด
2,420.00 เฉพาะเจาะจง รานไฮโซน
1,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด

6,290.00

ผูไดรับการคัดเลือก
บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด
รานไฮโซน
บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด

หมายเหตุ
กลุม
สงเสริมฯ
อํานวยการ
สงเสริมฯ

แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่

5
6

รายการ

5 วัสดุน้ําดื่ม
6 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
วันเดือนป
งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ผูเสนอราคา
ที่ดําเนินการ
ที่จัดซื้อ
9 ธ.ค.2562
2,210.00 เฉพาะเจาะจง รานไฮโซน
18 ธ.ค.2562
6,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด

8,740.00

ผูไดรับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุม
รานไฮโซน
อํานวยการ
บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด อํานวยการ

แบบ สขร.1

ครั้งที่

7
8
9
10

เลขที่
7
8
9
10

รายการ
วัสดุน้ําดื่ม,หนังสือพิมพ
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
วัสดุน้ําดื่ม

วันเดือนป
ที่ดําเนินการ
2 มกราคม 2563
2 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
31 มกราคม 2563

สุรปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ผูเสนอราคา
ที่จัดซื้อ
2,420.00 เฉพาะเจาะจง รานกวานพะเยา/นายจําลอง
4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด
5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด
2,100.00 เฉพาะเจาะจง รานกวานพะเยา/นายจําลอง

14,620.00

ผูไดรับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุม
รานกวานพะเยา/นายจําลอง
อํานวยการ
บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด อํานวยการ
บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด อํานวยการ
รานกวานพะเยา/นายจําลอง
อํานวยการ

แบบ สขร.1

ครั้งที่

เลขที่

11
12
13
14

11
12
13
14

รายการ
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
วัสดุสํานักงาน

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
วันเดือนป
งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือก
ที่ดําเนินการ
ที่จัดซื้อ
4 กุมภาพันธ 2563
12,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด
18 กุมภาพันธ 2563
5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด
28 กุมภาพันธ 2563
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด
28 กุมภาพันธ 2563
820.00 เฉพาะเจาะจง รานเชียงใหมไดเร็คท
รานเชียงใหมไดเร็คท

24,510.00

หมายเหตุ
กลุม
อํานวยการ
อํานวยการ
อํานวยการ
นิเทศฯ

แบบ สขร.1

ครั้งที่

เลขที่

รายการ

15

15 วัสดุโครงการปฐมวัย

16

16

17
18

วัสดุน้ําดื่ม
17 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
18 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
วันเดือนป
งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ผูเสนอราคา
ที่ดําเนินการ
ที่จัดซื้อ
5 มีนาคม 2563
9,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด
5 มีนาคม 2563
2,280.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มกวานพะเยา
2 มีนาคม 2563
5,856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด
14 มีนาคม 2563 3,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด

11,856.00

ผูไดรับการคัดเลือก

หมายเหตุ
กลุม
บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด นิเทศฯ
รานน้ําดื่มกวานพะเยา
อํานวยการ
บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด อํานวยการ
บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด อํานวยการ

แบบ สขร.1

ครั้งที่

19
20
21
22
23
24

เลขที่
19
20
21
22
23
24

รายการ

วันเดือนป
ที่ดําเนินการ
วัสดุสํานักงาน
8 เมษายน 2563
วัสดุน้ําดื่ม
9 เมษายน 2563
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
16 เมษายน 2563
วัสดุสํานักงาน
14 เมษายน 2563
วัสดุหนังสือพระราชนิพนธ 16 เมษายน 2563
วัสดุโครงการหลักสูตรฯ 28 เมษายน 2563

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือก
ที่จัดซื้อ
5,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมคโครฯ
บริษัทแมคโครฯ
2,320.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มกวานพะเยา
รานน้ําดื่มกวานพะเยา
3,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด
4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด
59,905.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด

78,721.00

หมายเหตุ
กลุม
บริหารงานการเงินฯ
อํานวยการ
อํานวยการ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ

แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่
25
26
27
28
29
30
31

25
26
27
28
29
30
31

รายการ
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
วัสดุน้ําดื่ม
วัสดุสํานักงาน

วันเดือนป
ที่ดําเนินการ
11 พฤษภาคม 2563
20 พฤษภาคม 2563
20 พฤษภาคม 2563
20 พฤษภาคม 2563
20 พฤษภาคม 2563
20 พฤษภาคม 2563
28 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือก
ที่จัดซื้อ
37,650.00 เฉพาะเจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอร
รานปญญาคอมพิวเตอร
1,656.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด
บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด
2,394.00 เฉพาะเจาะจง รานท็อปวันคลีนนิ่ง
รานท็อปวันคลีนนิ่ง
4,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิบูลยกิจวัสดุ
หจก.พิบูลยกิจวัสดุ
2,390.02 เฉพาะเจาะจง บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด
บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด
2,320.00 เฉพาะเจาะจง รานกวานพะเยาน้ําดื่ม
รานกวานพะเยาน้ําดื่ม
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซประเทศไทยจํากัด
บริษัทริโซประเทศไทยจํากัด

52,870.02

หมายเหตุ
กลุม
สงเสริมเทคโนโลยีฯ
อํานวยการ
อํานวยการ
อํานวยการ
อํานวยการ
อํานวยการ
บริหารงานการเงินฯ

แบบ สขร.1

ครั้งที่

เลที่

32
33
34
35
36
37
38

32
33
34
35
36
37
38

รายการ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุทางการแพทย
วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน
วัสดุน้ําดื่ม
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
วันเดือนป
งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ
ผูเสนอราคา
ที่ดําเนินการ
ที่จัดซื้อ
5 มิถุนายน 2563
800.00 เฉพาะเจาะจง รานมุกดาจักสานบานสันจกปก
11 มิถุนายน 2563 170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทพะเยาเซ็นเตอร จํากัด
12 มิถุนายน 2563
2,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิบูลยกิจวัสดุ
15 มิถุนายน 2563
860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด
17 มิถุนายน 2563
900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด
23 มิถุนายน 2563
1,780.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มกวานพะเยา
23 มิถุนายน 2563
9,149.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด

185,549.00

ผูไดรับการคัดเลือก
รานมุกดาจักสานบานสันจกปก
บริษัทพะเยาเซ็นเตอร จํากัด
หจก.พิบูลยกิจวัสดุ
บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด
บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด
รานน้ําดื่มกวานพะเยา
บริษัทฟูแสงเซอรวิส 2008 จํากัด

หมายเหตุ
กลุมที่ใชพัสดุ
อํานวยการ
แจกโรงเรียนในสังกัด
หจก.พิบูลยกิจวัสดุ
บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด
บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด

อํานวยการ
อํานวยการ

สรปการจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน/วัสดุโครงการ ประจําปงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ลําดับที่
ประจําเดือน
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
1
ตุลาคม 2562
14,986.00
2
พฤศจิกายน 2562
6,290.00
3
ธันวาคม 2562
8,740.00
4
มกราคม 2563
14,620.00
5
กุมภาพันธ 2563
24,510.00
6
มีนาคม 2563
11,856.00
7
เมษายน 2563
78,721.00
8
พฤษภาคม 2563
52,870.02
9
มิถุนายน 2563
185,549.00
10
กรกฎาคม 2563
11
สิงหาคม 2563
12
กันยายน 2563

398,142.02

