
แบบ สขร.1

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ
ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

1 001 จางเหมาธุรการ  1 ต.ค.2561 12,600.00 เจาะจง น.ส.เมธปยา  ยอดยิ่ง น.ส.เมธปยา  ยอดยิ่ง นิเทศ ติดตามและประเมินผล

2 001.1 จางทําพานพุนดอกไมสด  10 ต.ค.2561 2,500.00 เจาะจง รานมณเฑียรดอกไมสด รานมณเฑียรดอกไมสด อํานวยการ

3 002 จางถายเอกสาร  11 ต.ค.2561 225.00 เจาะจง รานบีบีกอปปเออร รานบีบีกอปปเออร บริหารงานบุคคล

4 002.1 จางถายเอกสาร  11 ต.ค.2561 350.00 เจาะจง รานน้ําฝนซีร็อกซ รานน้ําฝนซีร็อกซ บริหารงานบุคคล

5 003 จางทําปายไวนิล  18 ต.ค.2561 2,000.00 เจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง อํานวยการ

6 003.1 จางถายเอกสาร  19 ต.ค.2561 2,500.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศ ติดตามและประเมินผล

รวมทั้งสิ้น 20,175.00 

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตลุาคม  2561
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรบัการคัดเลือก



แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

7 004 จางเชาหองประชุม  1 พ.ย.2561 6,000.00 เจาะจง สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด สหกรณออมทรัพยครพูะเยา จํากัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล

8 005 จางซอมรถยนตสํานักงาน นข 1204 พะเยา  1 พ.ย.2561 2,050.00 เจาะจง อูพรชัยยนต อูพรชัยยนต อํานวยการ

9 006 จางทําสติ๊กเกอร  1 พ.ย.2561 1,750.00 เจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง อํานวยการ

10 007 จางทําโครงเหล็กตาขาย/คัดเอาท  1 พ.ย.2561 25,000.00 เจาะจง นายธีระวัฒน  สะพานแกว นายธีระวัฒน  สะพานแกว อํานวยการ

11 008 จางซอมรถยนตสํานักงาน นข 1205 พะเยา  1 พ.ย.2561 4,540.00 เจาะจง อูพรชัยยนต อูพรชัยยนต อํานวยการ

12 009 จางยายและติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ  7 พ.ย.2561 4,800.00 เจาะจง รานศริิโรจนเครื่องเย็น รานศิริโรจนเครื่องเย็น นิเทศ ติดตามและประเมินผล

13 010 จางซอมรถยนตสํานักงาน นข 1204 พะเยา  12 พ.ย.2561 700.00 เจาะจง อูพรชัยยนต อูพรชัยยนต อํานวยการ

14 011 จางถายเอกสาร  13 พ.ย.2561 1,388.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป ตรวจสอบภายใน

15 012 จายเชาอินเตอรเน็ตสํานักงาน  19 พ.ย.2561 4,173.00 เจาะจง บริษัท CAT บริษัท CAT บริหารงานการเงนิฯ

16 013 จางถายเอกสาร  19 พ.ย.2561 4,200.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศ ติดตามและประเมินผล

17 014 จางทําสูจิบัตรงานศิลปหัตถกรรม  22 พ.ย.2561 105,000.00 เจาะจง รานมีเดียมอนสเตอร รานมีเดียมอนสเตอร นิเทศ ติดตามและประเมินผล

18 015 จางทําพานพุนดอกไมสด  9 พ.ย.2561 500.00 เจาะจง รานมณเฑียรดอกไมสด รานมณเฑียรดอกไมสด อํานวยการ

19 016 จางทําโลห  13 พ.ย.2561 4,500.00 เจาะจง หจก.พะเยาศึกษาภัณฑ หจก.พะเยาศึกษาภัณฑ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

20 017 จางทําปายไวนิล  16 พ.ย.2561 4,060.00 เจาะจง รานเจ-ปริ้นท รานเจ-ปริ้นท สงเสริมการจัดการศึกษา

21 017.1 จางจัดทําเวทีสถานที่เปดกีฬา สพฐ.เกมส  16 พ.ย.2561 2,000.00 เจาะจง นายกอพงศ  จํารัส นายกอพงศ  จํารัส สงเสริมการจัดการศึกษา

22 017.2 จางเชาสถานที่การแขงขันกีฬา สพฐ.เกมส  16 พ.ย.2561 3,000.00 เจาะจง ร.ร.พะเยาพิทยาคม ร.ร.พะเยาพิทยาคม สงเสริมการจัดการศึกษา

23 017.3 จางเชาสถานที่การแขงขันกีฬา สพฐ.เกมส  16 พ.ย.2561 3,000.00 เจาะจง ร.ร.พะเยาพิทยาคม ร.ร.พะเยาพิทยาคม สงเสริมการจัดการศึกษา

24 018 จางทําปายไวนิล  26 พ.ย.2561 2,500.00 เจาะจง รานเจ-ปริ้นท รานเจ-ปริ้นท นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก หมายเหตุ

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

26 020 จางปรับภูมิทัศนสํานักงานเขตฯ  30 พ.ย.2561 63,400.00 เจาะจง นายธีระวัฒน  สะพานแกว นายธีระวัฒน  สะพานแกว อํานวยการ

รวมทั้งสิ้น 264,561.00 



แบบ สขร.1

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

27 020.1 จางเหมาเชาหองประชุมงานแถลงขาวงานศิลป  1 ธ.ค.2561 4,500.00 เจาะจง สหกรณออมทรพัยครูพะเยา จํากัด สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล

28 021 จางเชาหองประชุมสหกรณออมทรัพยครูฯ  4 ธ.ค.2561 1,100.00 เจาะจง สํานักงานจังหวัดพะเยา สํานักงานจังหวัดพะเยา นิเทศ ติดตามและประเมินผล

29 022 จางทําปายงานแถลงขาวฯ  3 ธ.ค.2561 1,510.00 เจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง นิเทศ ติดตามและประเมินผล

30 022.1 จางทําปายไวนิลอบรมธุรการโรงเรยีน  4 ธ.ค.2561 500.00 เจาะจง รานเจ-ปริ้นท รานเจ-ปริ้นท พัฒนาบุคลากร

31 023 จางซอมรถยนตสํานักงาน นข 3083 พะเยา  13 ธ.ค.2561 6,568.73 เจาะจง รานเอสวีพีออโตเซล รานเอสวีพีออโตเซล อํานวยการ

32 024 จางซอมรถยนตสํานักงาน นข 1205 พะเยา  14 ธ.ค.2561 1,450.00 เจาะจง อูพรชัยยนต อูพรชัยยนต อํานวยการ

33 025 จางทําปายนิทรรศการ งานศลิป  11 ธ.ค.2561 4,000.00 เจาะจง นายสมคดิ  เครือตา นายสมคดิ  เครือตา นิเทศ ติดตามและประเมินผล

34 026 จางทําบัตรประจําตัวกรรมการงานศลิป  11 ธ.ค.2561 2,700.00 เจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง นิเทศ ติดตามและประเมินผล

35 027 จางทําสปอตโฆษณางานศลิป  12 ธ.ค.2561 2,500.00 เจาะจง นายอภิชาติ  ปงเมือง นายอภิชาติ  ปงเมือง นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

37 029 จางทําปายไวนิลบอกทางงานศลิป  17 ธ.ค.2561 17,250.00 เจาะจง หสม.สายนอยมัลติมีเดีย หสม.สายนอยมัลติมีเดีย นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

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

40 031 จางเชาเคร่ืองเสียง,เตนท,โตะเกาอี้หมวดสุขศึกษางานศิลป   18 ธ.ค.2561 48,300.00 เจาะจง นายสมคดิ  เครือตา นายสมคดิ  เครือตา นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

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

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

44 035 จางทําซุมถายรูปหมวดศิลปะ-ดนตรี งานศิลป  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง นายวุฒิพงษ  วงคราษฎร นายวุฒิพงษ  วงคราษฎร นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

46 037 จางเชาเครื่องเสียงหมวดศิลปะ-ดนตรีงานศิลป  18 ธ.ค.2561 30,000.00 เจาะจง รานทีมงานพิงอิงซาวด รานทีมงานพิงอิงซาวด นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

48 039 จางเหมารถตูพรอมน้ํามันงานศิลป  18 ธ.ค.2561 6,000.00 เจาะจง นายถนัด  จันทรสุวรรณ นายถนัด  จันทรสุวรรณ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

49 040 จางเหมารถตูพรอมน้ํามันงานศิลป  18 ธ.ค.2561 5,500.00 เจาะจง นางปทมา  วงศมณี นางปทมา  วงศมณี นิเทศ ติดตามและประเมินผล

50 041 จางเหมารถตูพรอมน้ํามันงานศิลป  18 ธ.ค.2561 5,500.00 เจาะจง นายบุณรัตน  สุขอินตะ นายบุณรัตน  สุขอินตะ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

เลขที่ครั้งที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก



วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม
เลขที่ครั้งที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก

51 042 จางเหมาจัดสถานที่หมวดหุนยนต  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง รานอรุนดีไซน รานอรุนดีไซน นิเทศ ติดตามและประเมินผล

52 043 จางเหมาทําความสะอาดสนามแขงขันหมวดศิลปะ-นาฏศิลป  18 ธ.ค.2561 1,200.00 เจาะจง นางกัลยา  เรอืแกว นางกัลยา  เรือแกว นิเทศ ติดตามและประเมินผล

53 044 จางตกแตงสถานที่หมวดศิลปะ-นาฏศิลป  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง นายศิรชิัย  ธรรมปญญา นายศิริชัย  ธรรมปญญา นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

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

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

57 048 จางเหมาเชาเตนท, โตะเกาอี้ที่หมวด กอท.  ร.ร.เทศบาล 3  18 ธ.ค.2561 3,750.00 เจาะจง นางบัวคํา  กลิ่นศรีสุข นางบัวคํา  กลิ่นศรสีุข นิเทศ ติดตามและประเมินผล

58 049 จางเหมาตกแตงสถานที่หมวด กอท.  ร.ร.ชุมชนบานแมใส  18 ธ.ค.2561 10,000.00 เจาะจง นางประทุม  คําเผา นางประทุม  คําเผา นิเทศ ติดตามและประเมินผล

59 050 จางเหมาเชาเครื่องเสียงหมวด กอท.  ร.ร.ชุมชนบานแมใส  18 ธ.ค.2561 4,000.00 เจาะจง นายสัมฤทธิ์  เสมอแกว นายสัมฤทธิ์  เสมอแกว นิเทศ ติดตามและประเมินผล

60 051 จางเหมาเชาเตนท, โตะเกาอ้ีหมวด กอท.  ร.ร.ชุมชนบานแมใส  18 ธ.ค.2561 26,600.00 เจาะจง นายสมพร  ดวงแกว นายสมพร  ดวงแกว นิเทศ ติดตามและประเมินผล

61 052 จางเหมาเชาเครื่องเสียงหมวดภาษาตางประเทศ  18 ธ.ค.2561 3,000.00 เจาะจง นายสิทธินนท  วงศสม นายสิทธินนท  วงศสม นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

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

64 055 จางเหมาจัดซุมตกแตงเวที ร.ร.เทศบาล 5  18 ธ.ค.2561 14,000.00 เจาะจง นายณัฏฐภัสสร  ฟองวารินทร นายณัฏฐภัสสร  ฟองวารินทร นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

66 057 จางเหมาเชาเครื่องเสียหมวดเรียนรวม  18 ธ.ค.2561 24,000.00 เจาะจง นายไกรสิงห  ละเอียด นายไกรสิงห  ละเอียด นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

68 059 จางเหมาเชาเตนท กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  18 ธ.ค.2561 13,800.00 เจาะจง นายเรวัต  ฟูแสง นายเรวัต  ฟูแสง นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

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

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

72 063 จางทําปายไวนิล งาน TQA AWARD  18 ธ.ค.2561 4,420.00 เจาะจง รานเจ-ปริ้นท รานเจ-ปริ้นท นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

74 065 จางเชาเครื่องนอน/ทําความสะอาดหมวดภาษาไทย  18 ธ.ค.2561 10,000.00 เจาะจง น.ส.ปานิณี  ชมภูศุภกุล น.ส.ปานิณี  ชมภูศุภกุล นิเทศ ติดตามและประเมินผล

75 066 จางเหมาเชาเคร่ืองเสียงหมวดวิทยาศาสตร  18 ธ.ค.2561 6,000.00 เจาะจง นายไกรสิงห  ละเอียด นายไกรสิงห  ละเอียด นิเทศ ติดตามและประเมินผล

76 067 จางเหมาเชาโตะเกาอี้หมวดวิทยาสาสตร  18 ธ.ค.2561 10,000.00 เจาะจง นายศรณัยู  บุญเลิศ นายศรัณยู  บุญเลิศ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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



วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม
เลขที่ครั้งที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก

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

79 070 จางเหมาเชาเคร่ืงอเสียงหมวดคอมพิวเตอร  18 ธ.ค.2561 4,000.00 เจาะจง นายสิทธินนท  วงศสม นายสิทธินนท  วงศสม นิเทศ ติดตามและประเมินผล

80 071 จางเหมาเชาเตนท หมวดภาษาไทย  18 ธ.ค.2561 4,500.00 เจาะจง นายสมพร  ดวงแกว นายสมพร  ดวงแกว นิเทศ ติดตามและประเมินผล

81 072 จางเหมาเชาโตะเกาอี้หมวดภาษาไทย  18 ธ.ค.2561 2,640.00 เจาะจง นายสมพร  ดวงแกว นายสมพร  ดวงแกว นิเทศ ติดตามและประเมินผล

82 073 จางเหมาเชาเครื่องเสียงหมวดภาษาไทย  18 ธ.ค.2561 2,500.00 เจาะจง รานทีมงานพิงอิงซาวด รานทีมงานพิงอิงซาวด นิเทศ ติดตามและประเมินผล

83 074 จางเหมาเชาเครื่องเสียงหมวดสังคมศึกษา  18 ธ.ค.2561 6,000.00 เจาะจง นายสิทธินนท  วงศสม นายสิทธินนท  วงศสม นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

85 076 จางเหมาเชาเตนทโตะเกาอี้ หมวดสังคมศึกษา  18 ธ.ค.2561 3,080.00 เจาะจง นางบัวคํา  กลิ่นศรีสุข นางบัวคํา  กลิ่นศรสีุข นิเทศ ติดตามและประเมินผล

86 077 จัดและตกแตงอาคารสถานที่แขงขัน  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง นายนภดล  ชางคํา นายนภดล  ชางคาํ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

87 078 เชาเครื่องปริ้นเตอร  18 ธ.ค.2561 1,200.00 เจาะจง นายนภดล  ชางคํา นายนภดล  ชางคาํ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

88 079 ทําซุมตกแตงปาย  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง นายออด  เทพสุวรรณ นายออด  เทพสุวรรณ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

89 080 คาวาดภาพเพื่อเปนตนฉบับ  18 ธ.ค.2561 900.00 เจาะจง นางธมนวรรณ คําเรือง (ทดรอง) นางธมนวรรณ คําเรือง (ทดรอง) นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

91 082 เชาโตะเกาอี้และติดตั้งระบบไฟ  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง นายวินัย ราขเนตร นายวินัย ราขเนตร นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

93 084 จางเหมทําซุมตกแตง  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง นายสนั่น เลิศทอง นายสนั่น เลิศทอง นิเทศ ติดตามและประเมินผล

94 085 จางเหมาทําซุมตกแตง  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง นายวุฒิพงษ  วงคราษฎร นายวุฒิพงษ  วงคราษฎร นิเทศ ติดตามและประเมินผล

95 086 ถายเอกสาร/เอี่ยม/นันทภัค/บุญเรียบ  18 ธ.ค.2561 33,990.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศ ติดตามและประเมินผล

96 087 ทําความสะอาดหมวดการงานอาชีพ  18 ธ.ค.2561 9,200.00 เจาะจง นางประภาศรี เมืองมูล นางประภาศร ีเมืองมูล นิเทศ ติดตามและประเมินผล

97 088 ทําปายไวนิล  18 ธ.ค.2561 6,000.00 เจาะจง หสม.สายนอยมัลติมีเดีย หสม.สายนอยมัลติมีเดีย นิเทศ ติดตามและประเมินผล

98 089 ทําปายไวนิล  18 ธ.ค.2561 36,513.75 เจาะจง หสม.สายนอยมัลติมีเดีย หสม.สายนอยมัลติมีเดีย นิเทศ ติดตามและประเมินผล

99 090 ทําระบบ  web seaver  18 ธ.ค.2561 60,000.00 เจาะจง รานสปคคอมพิวเตอร รานสปคคอมพิวเตอร นิเทศ ติดตามและประเมินผล

100 091 เชาที่นอนและทําความสะอาดบริเวณที่พัก  18 ธ.ค.2561 10,000.00 เจาะจง นางจีรนันท กันทะไชย นางจีรนันท กันทะไชย นิเทศ ติดตามและประเมินผล

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

102 094 เชาสถานที่ในการแขงขัน หมวดภาษาไทย  18 ธ.ค.2561 4,000.00 เจาะจง นายศักดา  คําปนไชย นายศักดา  คาํปนไชย นิเทศ ติดตามและประเมินผล

103 095 จัดสถานที่ / วัดศรีโคมคาํ  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง น.ส.นงนภัส  ชัยวงค น.ส.นงนภัส  ชัยวงค นิเทศ ติดตามและประเมินผล

104 096 เชาเครื่องคอม / ปริ้นเตอร  18 ธ.ค.2561 1,200.00 เจาะจง นายวิสูตร  วงศไชย นายวิสูตร  วงศไชย นิเทศ ติดตามและประเมินผล



วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม
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105 97 จางตัดตอวีดีทัศน  18 ธ.ค.2561 3,000.00 เจาะจง นายธนากร  แจงสวาง นายธนากร  แจงสวาง นิเทศ ติดตามและประเมินผล

106 98 เชาหองประชุมแขงขันหุนยนต  18 ธ.ค.2561 5,000.00 เจาะจง สหกรณออมทรพัยครูพะเยา จํากัด สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล

107 91 เชาโทรทัศน  18 ธ.ค.2561 9,600.00 เจาะจง รานเอ็นแอนดเคคอมพิวเตอร รานเอ็นแอนดเคคอมพิวเตอร นิเทศ ติดตามและประเมินผล

รวมทั้งสิ้น 205,911.27 



แบบ สขร.1

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

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

109 107.2 ซอมแซมหองน้ํา   2 ม.ค.2562 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน สะพานแกว นายธีรวัฒน สะพานแกว อํานวยการ

110 108 ถายเอกสาร  16 ม.ค.2562 5,183.00 เฉพาะเจาะจง ยูเทิรนกอปปชอป ยูเทิรนกอปปชอป สงเสริม กศ. 

111 109 ถายเอกสารและเขาเลม  16 ม.ค.2562 1,540.00 เฉพาะเจาะจง ยูเทิรนกอปปชอป ยูเทิรนกอปปชอป บริหารงานบุคคล

112 110 ถายเอกสาร  16 ม.ค.2562 4,906.00 เฉพาะเจาะจง ยูเทิรนกอปปชอป ยูเทิรนกอปปชอป สงเสริม กศ./อํานวยการ

113 112 ถายเอกสาร  16 ม.ค.2562 1,271.00 เฉพาะเจาะจง ยูเทิรนกอปปชอป ยูเทิรนกอปปชอป สส.กศ. , บุคคล , พัสดุ

114 113 ทําพานพุมดอกไมวันพอขุนรามฯ  16 ม.ค.2562 500.00 เฉพาะเจาะจง รานมณเฑียรดอกไมสด รานมณเฑียรดอกไมสด อํานวยการ

115 114 ซอมเครื่องปริ้นเตอร  23 ม.ค.2562 3,200.00 เฉพาะเจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอร รานปญญาคอมพิวเตอร อํานวยการ

116 115 ซอมรถยนต บบ 300  23 ม.ค.2562 3,120.00 เฉพาะเจาะจง อูพรชัยยนต อูพรชัยยนต อํานวยการ

117 116 ทําปายไวนิล  30 ม.ค.2562 720.00 เฉพาะเจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท สงเสริม กศ.

118 117 เชาสถานที่สหกรณครูฯ  30 ม.ค.2562 7,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณออมทรัพยครูพะเยา สหกรณออมทรัพยครูพะเยา สงเสริม กศ.

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

120 119 ซอมเครื่องปริ้นเตอร  30 ม.ค.2562 3,200.00 เฉพาะเจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอร รานปญญาคอมพิวเตอร อํานวยการ

121 120 ทําตรายาง  30 ม.ค.2562 700.00 เฉพาะเจาะจง รานบานสติ๊กเกอร รานบานสติ๊กเกอร อํานวยการ

46,913.00 

สุรปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  2562

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

122 121 ทําปายไวนิล   18 ก.พ.2562 720.00 เฉพาะเจาะจง รานเจ-ปริ้นท รานเจ-ปริ้นท สงเสริม กศ. 

123 122 ถายเอกสาร   18 ก.พ.2562 2,369.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป สงเสริม กศ.

124 123 ซอมจอมอนิเตอร เครื่องคอมพิวเตอร   18 ก.พ.2562 3,590.00 เฉพาะเจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอรฯ รานปญญาคอมพิวเตอรฯ สงเสริม กศ.

125 124 ซอมจอโทรทัศนสี 32 นิ้ว   18 ก.พ.2562 7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสมบูรณอิเล็คโทรนิคส รานสมบูรณอิเล็คโทรนิคส นิเทศติดตาม

126 125 ซอมเครื่องปริ้นเตอร   18 ก.พ.2562 21,660.00 เฉพาะเจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอรฯ รานปญญาคอมพิวเตอรฯ สงเสริม กศ.

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

128 127 ปายไวนิล   18 ก.พ.2562 1,020.00 เฉพาะเจาะจง รานเจ-ปริ้นท รานเจ-ปริ้นท บริหารงานบุคคล

129 128 ติดตั้งอุปกรณสัญญาณอินเตอรเน็ต   18 ก.พ.2562 13,589.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สงเสริม กศ.ทางไกล

130 129 ซอมเครื่องคอม ปริ้นเตอร   18 ก.พ.2562 21,800.00 เฉพาะเจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอรฯ รานปญญาคอมพิวเตอรฯ สงเสริม กศ.

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

132 131 ปรับพื้นที่ ถมดินดานหนาอาคาร สนง.   22 ก.พ.2562 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน สะพานแกว นายธีรวัฒน สะพานแกว อํานวยการ

133 132 ซอมเครื่องปรับอากาศ   25 ก.พ.2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศิริโรจนเครื่องเย็น รานศิริโรจนเครื่องเย็น อํานวยการ

134 133 ทําตรายาง การเงนิฯ   25 ก.พ.2562 810.00 เฉพาะเจาะจง รานบานสติ๊กเกอร รานบานสติ๊กเกอร บริหารงานการเงนิฯ

135 134 ถายเอกสารขอสอบมาตรฐานกลาง   26 ก.พ.2562 290,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็น เจ กอปปเทค รานเอ็น เจ กอปปเทค นิเทศติดตาม

136 135 ซอมบานเลื่อน หองประชุมฯ   27 ก.พ.2562 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานประตูชัยอลูมิเนียม รานประตูชัยอลูมิเนียม อํานวยการ

377,031.00 

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

137 136 เครื่องเสียง / เวที  5 ม.ีค. 2562 15,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด เครือตาชัย นายสมคิด เครอืตาชัย สงเสริม กศ. 

138 137 ทําสนามจักรยานทรงตัว    5 ม.ีค. 2562 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภิญโญ  พูลชา นายภิญโญ  พูลชา สงเสริม กศ.

139 138 ทําความสะอาด / รักษาความปลอดภัย    5 ม.ีค. 2562 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลิต สุวรรณ นายชลิต สุวรรณ สงเสริม กศ.

140 139 เชาเตนท / อุปกรณสนามฯ    5 ม.ีค. 2562 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต ไชยเสน นายสงกรานต ไชยเสน สงเสริม กศ.

141 140 ขนสงรื้อยาย พื้นยาง (พะเยา-เชียงใหม)    5 ม.ีค. 2562 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีจันทร เรยีบรอย นายศรีจันทร เรยีบรอย สงเสริม กศ.

142 141 ทําธงกีฬา    5 ม.ีค. 2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงกฤษณ ปญสุวรรณ นายทรงกฤษณ ปญสุวรรณ สงเสริม กศ.

143 142 ถายทอดสดการแขงขัน    5 ม.ีค. 2562 10,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมสื่อชุมชน จ.พะเยา สมาคมสื่อชุมชน จ.พะเยา สงเสริม กศ.

144 143 เชาเกาอี้ กรวย ทําถุงทรายกลม    5 ม.ีค. 2562 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางจีรนันท  อินตะวัน นางจีรนันท  อินตะวัน สงเสริม กศ.

145 144 ตกแตงสถานที่    5 ม.ีค. 2562 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอโนทัย  ดาสา นางอโนทัย  ดาสา สงเสริม กศ.

146 145 จัดทําเคร่ืองกีดขวาง    5 ม.ีค. 2562 12,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสวัสดิ์   แสนสมบัติ นายสวัสดิ์   แสนสมบัติ สงเสริม กศ.

147 146 คาปายไวนิล / ติดตั้ง / รื้อยาย    5 ม.ีค. 2562 7,800.00 เฉพาะเจาะจง รานแอดเวอรไทซิ่งมิเดีย รานแอดเวอรไทซิ่งมิเดีย สงเสริม กศ.

148 147 ซอมรถยนต นข 1204/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง    5 ม.ีค. 2562 1,450.00 เฉพาะเจาะจง อูพรชัยยนต อูพรชัยยนต อํานวยการ

149 148 เชาสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยา    5 ม.ีค. 2562 57,591.88 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา สงเสริม กศ.

150 149 เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต ก.พ.62  18 ม.ีค. 2562 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT สงเสริม กศ.ทางไกล

151 150 ซอมรถยนต นข 3083  18 ม.ีค. 2562 9,273.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสวีพี ออโตเซล จํากัด บริษัท เอสวีพี ออโตเซล จํากัด อํานวยการ

152 151 ถายเอกสาร  18 ม.ีค. 2562 15,058.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตาม

153 152 ถายเอกสาร  18 ม.ีค. 2562 30,800.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตาม

154 153 ทําปายไวนิล  22 ม.ีค. 2562 1,610.00 เฉพาะเจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง อํานวยการ

155 154 ซอมระบบเบรค นข 3083   25 ม.ีค. 2562 4,927.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสวีพี ออโตเซล จํากัด บริษัท เอสวีพี ออโตเซล จํากัด อํานวยการ

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ
ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

156 155 ซอมประตูกลุมแผน   25 ม.ีค. 2562 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานประตูชัยอลูมิเนียม รานประตูชัยอลูมิเนียม อํานวยการ

157 156 ทําบอรกระจก ทําเนียบ ผอ.ร.ร.   25 ม.ีค. 2562 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบานสติ๊กเกอร รานบานสติ๊กเกอร อํานวยการ

158 157 ทําสตกิเกอร ติด PVC   29 ม.ีค. 2562 1,550.00 เฉพาะเจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง อํานวยการ

159 163 เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต มี.ค.62  29 ม.ีค. 2562 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT บริษัท กสท.โทรคมนาคม CAT สงเสริม กศ.ทางไกล

229,933.92 

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

159 158 ทําพานพุมดอกไมสด  2 เม.ย.2562 500.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมมณเฑียร รานยูเทิรนกอปปชอป อํานวยการ

160 159 จัดทํา ทําเนียบ ผอ.ร.ร.ในสังกัด  10 เม.ย.2562 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบานสติ๊กเกอร รานศิริโรจนเครื่องเย็น อํานวยการ

161 160 ซอมรถยนต บฉ9095 นข 1204  10 เม.ย.2562 4,120.00 เฉพาะเจาะจง อูพรชัยยนต รานปญญาคอมพิวเตอร อํานวยการ

162 161 ทําปายไวนิล  10 เม.ย.2562 1,640.00 เฉพาะเจาะจง รานเจ-ปริ้นท รานยูเทิรนกอปปชอป อํานวยการ

163 162 ผูกผาประดับรั้วอาคารฯ  10 เม.ย.2562 15,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสลุงตอง รานยูเทิรนกอปปชอป อํานวยการ

164 164 ซอมบานพัก หองน้ํา คายลูกเสือ จ.พะเยา  19 เม.ย.2562 58,380.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน สะพานแกว นายธีรวัฒน สะพานแกว อํานวยการ

165 165 เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต มี.ค.62  19 เม.ย.2562 2,664.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สงเสริม กศ.ทางไกล

166 165.1 ก้ันหอง ขยายหองเก็บพัสดุ  19 เม.ย.2562 95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน สะพานแกว นายธีรวัฒน สะพานแกว อํานวยการ

167 166 ซอมแซมกลองวงจรปด  19 เม.ย.2561 1,250.00 เฉพาะเจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอรฯ รานปญญาคอมพิวเตอรฯ สงเสริม กศ.ทางไกล

168 167 ถายเอกสาร  24 เม.ย.2561 4,108.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป อํานวยการ

169 168 ถายเอกสาร  24 เม.ย.2561 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตาม

170 169 ถายเอกสาร  24 เม.ย.2561 3,082.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นโยบายและแผน

171 170 ถายเอกสาร  30 เม.ย.2561 625.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป สงเสริม กศ. 

172 171 ทําปายไวนิล   29 เม.ย. 2562 3,800.00 เฉพาะเจาะจง เคเอสแอดเวอรไทซิ่ง เคเอสแอดเวอรไทซิ่ง อํานวยการ

173 172 เชาหองประชุม (ประเมินผลฯ)   30 เม.ย.2562 4,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเวียงอินทรริเวอรไซตฯ โรงแรมเวียงอินทรริเวอรไซตฯ บริหารงานบุคคล

174 173 ซอมบํารุงหมอแปลงไฟฟา   25 เม.ย. 2562 3,210.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาคพะเยา การไฟฟาสวนภูมิภาคพะเยา อํานวยการ

175 174 ซอม บจ 1004 เปลี่ยนถายน้ํามันเคร่ือง   25 เม.ย. 2562 960.00 เฉพาะเจาะจง อูพรชัยยนต อูพรชัยยนต อํานวยการ

176 175 ทําปายไวนิล   26 เม.ย. 2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เคเอสแอดเวอรไทซิ่ง เคเอสแอดเวอรไทซิ่ง อํานวยการ

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ
ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

177 176 ทําปายไวนิลโรลอัพ   30 เม.ย.2562 15,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเจ-ปริ้นท รานเจ-ปริ้นท นิเทศตดิตาม

178 177 ถายเอกสาร   30 เม.ย.2562 17,760.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็น เจ กอปปเทค รานเอ็น เจ กอปปเทค นิเทศติดตาม

179 177.1 ปรับภูมิทัศนดานหลังอาคาร สนง.   30 เม.ย.2562 24,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน สะพานแกว นายธีรวัฒน สะพานแกว อํานวยการ

205,839.30 

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

178 178 จางทําปายไวนิล  2 พ.ค.2562 4,200.00 เจาะจง รานเจ-ปริ้นท รานเจ-ปริ้นท อํานวยการ

179 179 จางทําปายไวนิล  2 พ.ค.2562 280.00 เจาะจง รานเจ-ปริ้นท รานเจ-ปริ้นท พัฒนาบุคลากร

180 180 ซอมเครื่องคอมพิวเตอร  13 พ.ค.2562 11,880.00 เจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค นิเทศติดตามและประเมินผล

181 181 จางถายเอกสาร (NT)  13 พ.ค.2562 7,800.00 เจาะจง รานเอ็นเจกอปปเทค รานเอ็นเจกอปปเทค นิเทศติดตามและประเมินผล

182 182 จางถายเอกสาร  13 พ.ค.2562 500.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป อํานวยการ

183 183 จางถายเอกสาร  13 พ.ค.2562 3,985.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป อํานวยการ

184 184 จางถายเอกสาร  13 พ.ค.2562 5,300.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป อํานวยการ

185 185 จางถายเอกสาร  13 พ.ค.2562 450.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป อํานวยการ

186 186 จางถายเอกสาร  13 พ.ค.2562 308.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป อํานวยการ

187 187 จางทําตรายาง  13 พ.ค.2562 200.00 เจาะจง รานบานสติ๊กเกอร รานบานสติ๊กเกอร อํานวยการ

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

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

190 190 จางเหมาเปลี่ยนบานเกล็ดหนาตาง  24 พ.ค.2562 25,000.00 เจาะจง รานประตูชัยอลูมิเนียม รานประตูชัยอลูมิเนียม อํานวยการ

191 191 จางเหมาเซอมรถยนต นข 1205 พะเยา  24 พ.ค.2562 5,814.92 เจาะจง บริษัทโตโยตาพะเยา บริษัทโตโยตาพะเยา อํานวยการ

192 192 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร  24 พ.ค.2562 890.00 เจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค บริหารงานการเงินฯ

193 193 จางซอมเครื่องบันทึกกลองวงจรปด  24 พ.ค.2562 4,340.00 เจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอร รานปญญาคอมพิวเตอร ICT

194 194 จางเหมาการแสดงงานสมโภชพระราชพิธีราชาภิเษก  24 พ.ค.2562 5,000.00 เจาะจง นายณภัสสรร  ฟองวารินทร นายณภัสสรร  ฟองวารินทร อํานวยการ

195 195 จางเหมาเชาหองประชุมโรงแรมฮอลิเดย  27 พ.ค.2562 4,500.00 เจาะจง โรงแรมฮอลิเดยการเดนท โรงแรมฮอลิเดยการเดนท บริหารงานบุคคล

196 196 จางทําปายไวนิล  28 พ.ค.2562 1,800.00 เจาะจง รานเจ-ปริ้นท รานเจ-ปริ้นท พัฒนาบุคลากร

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ
ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

197 197 จางทําโปรแกรมคอมฯ  29 พ.ค.2562 5,000.00 เจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอร รานปญญาคอมพิวเตอร สงเสริมการจัดการศึกษา

198 198 จางทําปายไวนิล  29 พ.ค.2562 580.00 เจาะจง รานเจ-ปริ้นท รานเจ-ปริ้นท สงเสริมการจัดการศึกษา

199 199 จางติดตั้งผามานทึบแสง  29 พ.ค.2562 24,900.00 เจาะจง รานวีรภัทรผามาน รานวีรภัทรผามาน อํานวยการ

200 200 จางซอมรถยนตราชการ บจ 1004 พะเยา  29 พ.ค.2562 3,300.00 เจาะจง รานพะเยาแบตเตอรรี่ รานพะเยาแบตเตอรรี่ อํานวยการ

201 201 จางซอมรถยนตราชการ นข 1204 พะเยา  29 พ.ค.2562 15,328.82 เจาะจง บริษัทโตโยตาพะเยา บริษัทโตโยตาพะเยา อํานวยการ

202 202 คาเชาหองประชุมอบรมฯ  29 พ.ค.2562 9,740.00 เจาะจง สหกรณออมทรัพยครพูะเยา จํากัด สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด พัฒนาบุคลากร

203 203 จางซอมเครื่องปรับอากาศ  29 พ.ค.2562 22,316.00 เจาะจง รานศิริโรจนเคร่ืองเย็น รานศิริโรจนเครื่องเย็น อํานวยการ

204 204 จางซอมเครื่องปรับอากาศ  29 พ.ค.2562 28,134.00 เจาะจง รานศิริโรจนเคร่ืองเย็น รานศิริโรจนเครื่องเย็น อํานวยการ

205 205 จางร้ือ/ซัก ผาสีเหลืองขาวที่ติดรอบรั้วอาคารสํานักงานฯ  29 พ.ค.2562 7,000.00 เจาะจง รานดอกไมสลุงตอง รานดอกไมสลุงตอง อํานวยการ

206 206 จางซักผาตวนสีเหลืองท่ีติดรอบอาคารสํานักงานฯ  29 พ.ค.2562 8,500.00 เจาะจง รานดอกไมสลุงตอง รานดอกไมสลุงตอง อํานวยการ

 

213,884.04 

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

207 207 จางถายเอกสาร  4 ม.ิย.62 1,895.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป สงเสริมการจัดการศึกษา

208 208 จางถายเอกสาร  4 ม.ิย.62 1,854.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นโยบายและแผน

209 209 คาเชาอินเตอรเน็ตเดือน พ.ค.2562  4 ม.ิย.62 4,173.00 เจาะจง บริษัท CAT บริษัท CAT บริหารงานการเงินฯ

210 210 คาเชาอินเตอรเน็ตเดือน พ.ค.2562  7 ม.ิย.62 2,664.30 เจาะจง บริษัท TOT บริษัท TOT บริหารงานการเงินฯ

211 211 จางทําปายไวนิล  10 ม.ิย.62 900.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท นิเทศติดตามและประเมินผล

212 212 จางทําปายไวนิล  10 ม.ิย.62 800.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท นิเทศติดตามและประเมินผล

213 213 จางซอมแซมติดตามอุปกรณระบบเสียงตามสาย  12 ม.ิย.62 14,000.00 เจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค นิเทศติดตามและประเมินผล

214 214 จางทําปายไวนิล  14 ม.ิย.62 720.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท นิเทศติดตามและประเมินผล

215 215 จางทําปายไวนิล  17 ม.ิย.62 720.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท นิเทศติดตามและประเมินผล

216 216 คาจางทําปายพลาสวูด ใสกรอบหลย  20 ม.ิย.62 10,500.00 เจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง อํานวยการ

217 217 จางทําปายไวนิล  24 ม.ิย.62 580.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท สงเสริมการจัดการศึกษา

218 218 คาเชาสถานที่ 5 วัน  25 ม.ิย.62 20,000.00 เจาะจง โรงแรมเวียงอินทรริเวอรไซค โรงแรมเวียงอินทรรเิวอรไซค บริหารงานบุคคล

219 219 จางทําปายพลาสวูด ใสกรอบหลย  27 ม.ิย.62 10,500.00 เจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง อํานวยการ

69,306.30 

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

220 215.1 จางถายเอกสาร   19 ม.ิย.62 1,920.00      เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

221 219.1 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร  27 ม.ิย.62 3,200.00 เจาะจง ปญญาคอมพิวเตอรฯ ปญญาคอมพิวเตอร นิเทศติดตามและประเมินผล

222 219.2 จางติดตั้งสัญญาณโทรศัพท สนง.  27 ม.ิย.62 16,500.00 เจาะจง ปญญาคอมพิวเตอรฯ ปญญาคอมพิวเตอรฯ ICT

223 220 คาเชาอินเตอรเน็ตเดือน มิ.ย.2562   2 ก.ค. 62 2,664.30 เจาะจง บริษัท TOT บริษัท TOT ICT

224 221 คาเชาอินเตอรเน็ตเดือน มิ.ย.2562   2 ก.ค. 62 4,173.00 เจาะจง บริษัท CAT บริษัท CAT ICT

225 222 คาเชาอินเตอรเน็ตเดือน ก.ค.2562   18 ก.ค. 62 2,664.30 เจาะจง บริษัท TOT บริษัท TOT ICT

226 223 คาเชาอินเตอรเน็ตเดือน ก.ค.2562   18 ก.ค. 62 4,173.00 เจาะจง บริษัท CAT บริษัท CAT ICT

227 221.1 จางทําปายไวนิล   2 ก.ค. 62 1,000.00 เจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง นิเทศติดตามและประเมินผล

228 221.2 ซอมรถยนต นข 3083   10 ก.ค. 62 14,394.71 เจาะจง บริษัทเอสวีพีออโตเซล จํากัด บริษัทเอสวีพีออโตเซล จํากัด อํานวยการ

229 221.3 จางทําพวงมาลา   8 ก.ค. 62 1,000.00 เจาะจง รานดอกไมมณเฑียร รานดอกไมมณเฑียร อํานวยการ

230 221.4 จางทําปายไวนิล  12 ก.ค. 62 720.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท นิเทศติดตามและประเมินผล

231 221.5 จางถายเอกสาร  12 ก.ค. 62 765.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

232 221.3.1 จางถายเอกสาร   9 ก.ค. 62 3,870.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

233 224 จางซอมเครื่องปรับอากาศ   19 ก.ค. 62 14,200.00 เจาะจง รานศิรโิรจนเคร่ืองเย็น รานศิริโรจนเคร่ืองเย็น อํานวยการ

234 225 จางติดตั้งไฟประดับ   19 ก.ค. 62 9,300.00 เจาะจง นายจํานง   กิติ นายจํานง  กิติ อํานวยการ

235 225.1 จางทําปายไวนิล   26 ก.ค. 62 720.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท นิเทศติดตามและประเมินผล

236 226 จางถายเอกสาร   30 ก.ค. 62 6,624.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

237 227 จางถายเอกสาร   30 ก.ค. 62 3,800.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

238 228 จางถายเอกสาร   30 ก.ค. 62 10,250.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

239 229 จางถายเอกสาร   30 ก.ค. 62 2,900.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

240 230 จางถายเอกสาร   30 ก.ค. 62 789.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

241 231 จางถายเอกสาร   30 ก.ค. 62 1,629.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป กลุมนโยบายและแผน

242 232 จางถายเอกสาร   30 ก.ค. 62 586.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป บริหารงานบุคคล

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก



ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

243 233 จางถายเอกสาร   30 ก.ค. 62 391.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป บริหารงานบุคคล

244 234 จางทําปายไวนิล   30 ก.ค. 62 9,500.00 เจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง อํานวยการ

245 235 จางทําปายไวนิล   30 ก.ค. 62 1,920.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท นิเทศติดตามและประเมินผล

246 236 จางซอมกลองวงจรปด   30 ก.ค. 62 4,430.00 เจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอรฯ รานปญญาคอมพิวเตอรฯ ICT

247 237 จางเชาเครื่องเสีย   30 ก.ค. 62 8,000.00 เจาะจง นายสมคิด  เครือตาชัย นายสมคิด  เครือตาชัย สงเสริมการจัดการศึกษา

132,083.31 

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

248 238 จางผูกผาแนวรั้วดานหนา   6 ส.ค. 62 7,500.00 เจาะจง รานดอกไมสลุงตอง รานดอกไมสลุงตอง อํานวยการ

249 238.1 จาซอมเครื่องคอมพิวเตอร   7 ส.ค. 62 2,060.00 เจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค บริหารงานบุคคล

250 239 จางทําปายไวนิล   8 ส.ค. 62 2,260.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท นิเทศติดตามและประเมินผล

251 240 จางทําปายไวนิล   9 ส.ค. 62 1,800.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท นิเทศติดตามและประเมินผล

252 241 จางทําโลหรางวัล   9 ส.ค. 62 6,250.00 เจาะจง รานมหาวันถวยรางวัล รานมหาวันถวยรางวัล นิเทศติดตามและประเมินผล

253 242 ซอมเปลี่ยนยางรถยนต นข 3083   14 ส.ค. 62 17,800.00 เจาะจง หจก.คอกพิทศรีนวลการยาง หจก.คอกพิทศรีนวลการยาง อํานวยการ

254 243 จางทําปายไวนิล   20 ส.ค. 62 1,000.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท นิเทศติดตามและประเมินผล

255 243.1 จางถายเอกสาร   20 ส.ค. 62 1,120.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

256 244 จางทําปายไวนิล   23 ส.ค. 62 720.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท บริหารงานบุคคล

257 244.1 จางเชาสถานที่อบรม   23 ส.ค. 62 4,800.00 เจาะจง หจก.ทัชสตารรสีอรท หจก.ทัชสตารรสีอรท นิเทศติดตามและประเมินผล

258 245 คาเชาอินเตอรเน็ตเดือน ส.ค.2562   13 ส.ค. 62 2,664.30 เจาะจง บริษัท TOT บริษัท TOT ICT

259 246 คาเชาอินเตอรเน็ตเดือน ส.ค.2562   14 ส.ค. 62 4,173.00 เจาะจง บริษัท CAT บริษัท CAT ICT

260 247 จางเหมารตู ค.บานวิทยาศาสตรนอย   19 ส.ค. 62 3,268.00 เจาะจง นายเสกสรรค สกุลไม นายเสกสรรค สกุลไม นิเทศติดตามและประเมินผล

จางเหมารตู ค.บานวิทยาศาสตรนอย   19 ส.ค. 62 3,268.00 เจาะจง นายมนตรี  ไชยเสน นายมนตร ี ไชยเสน นิเทศติดตามและประเมินผล

จางเหมารตู ค.บานวิทยาศาสตรนอย   19 ส.ค. 62 3,268.00 เจาะจง นายธนพัฒน ภัทรภูตานนท นายธนพัฒน ภัทรภูตานนท นิเทศติดตามและประเมินผล

261 248 จางทําปายไวนิล   26 ส.ค. 62 720.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท สงเสริมการจัดการศึกษา

262 249 จางซอมรถยนต บฉ 9095   27 ส.ค. 62 12,001.66 เจาะจง บริษัทโตโยตาพะเยา ฯ บริษัทโตโยตาพะเยา ฯ อํานวยการ

263 250 จางซอมรถยนต นข 1205   29 ส.ค. 62 25,035.86 เจาะจง บริษัทโตโยตาพะเยา ฯ บริษัทโตโยตาพะเยา ฯ อํานวยการ

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก



ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

264 255 จางเหมาพาหนะศึกษาดูงานฯ   22 ส.ค. 62 162,000.00 เจาะจง นางสาวบุษรินทร นันชัย นางสาวบุษรินทร นันชัย บริหารงานบุคคล

254,208.82 

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก



แบบ สขร.1

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

265 251 จางซอมรถยนต นข 1204   9 ก.ย. 62 21,356.67 เจาะจง บริษัทโตโยตาพะเยา ฯ บริษัทโตโยตาพะเยา ฯ อํานวยการ

266 252 จางซอมเครื่องปรับอากาศ   9 ก.ย. 62 12,500.00 เจาะจง รานศิรโิรจนเคร่ืองเย็น รานศิริโรจนเคร่ืองเย็น ตรวจสอบภายใน

267 253 ซอมรถยนต บจ 1004 , บบ 300   9 ก.ย. 62 9,390.00 เจาะจง รานสุรพงษแอร รานสุรพงษแอร อํานวยการ

268 254 ซอมเครื่องคอมพิวเตอร   9 ก.ย. 62 11,750.00 เจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอร รานปญญาคอมพิวเตอร ตรวจสอบภายใน

269 256 จางถายเอกสาร   9 ก.ย. 62 586.00 เจาะจง รานน้ําฝนซีรอ็กซ รานน้ําฝนซีร็อกซ บริหารงานบุคคล

270 257 คาเชาอินเตอรเน็ตเดือน ก.ย.2562   9 ก.ย. 62 4,173.00 เจาะจง บริษัท CAT บริษัท CAT ICT

271 258 จางซอมประตูและทําตูอลูมิเนียม   10 ก.ย. 62 68,000.00 เจาะจง รานประตูชัยอลูมิเนียม รานประตูชัยอลูมิเนียม อํานวยการ

272 259 จางซอมประตูและทําตูอลูมิเนียม   10 ก.ย. 62 30,000.00 เจาะจง รานประตูชัยอลูมิเนียม รานประตูชัยอลูมิเนียม อํานวยการ

273 260 จางเชาหองประชุม   10 ก.ย. 62 8,000.00 เจาะจง โรงแรมเวียงอินทรริเวอรไซค โรงแรมเวียงอินทรรเิวอรไซค บริหารงานบุคคล

274 261 จางทําปายไวนิล/งานศิลปหัตถกรรม   10 ก.ย. 62 5,140.00 เจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง นิเทศติดตามและประเมินผล

275 262 จางเชาเครื่องเสียง/งานศิลปหัตถกรรม   10 ก.ย. 62 6,000.00 เจาะจง นายสมคิด เครือตาชัย นายสมคดิ เครือตาชัย นิเทศติดตามและประเมินผล

276 263 จางเชาเครื่องเสียง/งานศิลปหัตถกรรม   10 ก.ย. 62 27,000.00 เจาะจง นายประจักษ  งานดี นายประจักษ  งานดี ร.ร.อนุบาลเมืองฯ โทกหวาก

277 264 จางเชาเตนท/งานศิลปหัตถกรรม   10 ก.ย. 62 21,000.00 เจาะจง นายทนงศักดิ์ จุลเจริญ นายทนงศักดิ์ จุลเจริญ ร.ร.อนุบาลเมืองฯ โทกหวาก

278 265 จางจัดพิธีเปด/งานศิลปหัตถกรรม   10 ก.ย. 62 96,000.00 เจาะจง นายพิทักษพงษ เต็มใจ นายพิทักษพงษ เต็มใจ นิเทศติดตามและประเมินผล

279 266 คาเชาเครื่องเสียง/งานศลิปหัตถกรรม   10 ก.ย. 62 15,000.00 เจาะจง นายประพันธ เสมอเชื้อ นายประพันธ เสมอเชื้อ นิเทศติดตามและประเมินผล

280 267 จางจัดสถานทีแขงขัน/งานศิลปหัตถกรรม   10 ก.ย. 62 40,000.00 เจาะจง ร.ต.บัญชา อินตะเนตร ร.ต.บัญชา อินตะเนตร นิเทศติดตามและประเมินผล

281 268 จางถายทอดสด/งานศิลปหัตถกรรม   10 ก.ย. 62 5,000.00 เจาะจง นายนพพร ทาทาน นายนพพร ทาทาน นิเทศติดตามและประเมินผล

282 269 จางถายเอกสาร/งานศิลปหัตถกรรม   10 ก.ย. 62 1,500.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2562

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรบัการคัดเลือก

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก



ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

283 269.1 จางทําปายภายใน สนง.   10 ก.ย. 62 12,000.00 เจาะจง รานบานสติ๊กเกอร รานบานสติ๊กเกอร อํานวยการ

284 269.1 จางทําทอระบายน้ํา (ดาดฟาชั้น 2)   10 ก.ย. 62 98,000.00 เจาะจง นายมนตรี   ศิริ นายมนตรี   ศริิ อํานวยการ

285 270 จางซอมรถยนต ม. 1094   11 ก.ย. 62 2,390.00 เจาะจง อูพรชัยยนต อูพรชัยยนต อํานวยการ

286 271 จางถายเอกสาร   12 ก.ย. 62 1,774.50 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป สงเสริมการจัดการศึกษา

287 272 จางทําปายไวนิล   12 ก.ย. 62 1,500.00 เจาะจง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง รานเคเอสแอดเวอรไทซิ่ง นโยบายและแผน

288 273 จางทําปายไวนิล   12 ก.ย. 62 720.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท นิเทศติดตามและประเมินผล

289 274 จางถายเอกสาร   12 ก.ย. 62 382.50 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป สงเสริมการจัดการศึกษา

290 275 จางถายเอกสาร   12 ก.ย. 62 2,646.50 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป อํานวยการ

291 276 จางถายเอกสาร   12 ก.ย. 62 4,200.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

292 277 จางทําปายไวนิล   12 ก.ย. 62 980.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท อํานวยการ

293 278 จางคาพาหนะศึกษาดูงาน   16 ก.ย. 62 60,000.00 เจาะจง นายธรรมรตัน นวลละออง นายธรรมรัตน นวลละออง ร.ร.อนุบาลพะเยา

294 279 คาจางถายเอกสาร   12 ก.ย. 62 1,000.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

295 280 คาจางถายเอกสาร   12 ก.ย. 62 2,900.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

296 280.1 จางซอมและลางเครื่องปรับอากาศ   13 ก.ย. 62 63,000.00 เจาะจง รานศิรโิรจนเคร่ืองเย็น รานศิริโรจนเคร่ืองเย็น อํานวยการ

297 281 จางเหมาบริการ   16 ก.ย. 62 3,000.00 เจาะจง นายนคร พันธปญญา นายนคร พันธปญญา นิเทศติดตามและประเมินผล

298 282 จางเชาสถานที่   16 ก.ย. 62 4,000.00 เจาะจง สหกรณออมทรัพยครูพะเยา สหกรณออมทรัพยครูพะเยา นิเทศติดตามและประเมินผล

299 283 จางทําปายไวนิล   16 ก.ย. 62 1,000.00 เจาะจง รานเจ - ปริ้นท รานเจ - ปริ้นท นิเทศติดตามและประเมินผล

300 284 จางถายเอกสาร   16 ก.ย. 62 3,000.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

301 285 จางถายเอกสาร   16 ก.ย. 62 5,010.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

302 286 จางถายเอกสาร   16 ก.ย. 62 1,450.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

303 287 จางถายเอกสาร   16 ก.ย. 62 850.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป อํานวยการ

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรบัการคัดเลือก



304 288 จางถายเอกสาร   16 ก.ย. 62 315.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

305 288.1 จางติดตั้งระบบไฟ /ปลั๊กไฟ    16 ก.ย. 62 10,060.00 เจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอร รานปญญาคอมพิวเตอร อํานวยการ

306 288.1 จางทําความสะอาดระเบียง ทําทอระบายน้ํา ชั้น 2   10 ก.ย. 62 54,000.00 เจาะจง นายมนตรี   ศิริ นายมนตรี   ศริิ อํานวยการ

307 289 จางคาพาหนะรถตู   17 ก.ย. 62 7,200.00 เจาะจง นายบุญรัตน สุขอินตะ นายบุญรัตน สุขอินตะ สงเสริมการจัดการศึกษา

308 290 จางถายเอกสาร   17 ก.ย. 62 12,900.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป นิเทศติดตามและประเมินผล

309 291 จางทําปายไวนิล   17 ก.ย. 62 7,700.00 เจาะจง รานบานสติ๊กเกอร รานบานสติ๊กเกอร นิเทศติดตามและประเมินผล

310 291.1 จางถายเอกสาร   17 ก.ย. 62 5,872.50 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป บริหารงานการเงิน

311 292 จางทําเคาเตอร   23 ก.ย. 62 64,700.00 เจาะจง นายราชันย พิชยพิบูลอนันต นายราชันย พิชยพิบูลอนันต อํานวยการ

312 293 จางซอมเครื่องพิมพคอมพิวเตอร   20 ก.ย. 62 3,300.00 เจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอร รานปญญาคอมพิวเตอร นิเทศติดตามและประเมินผล

313 294 จางซอมหลังคาอาคารสํานักงานฯ   23 ก.ย. 62 4,500.00 เจาะจง นายมนตรี   ศิริ นายมนตรี   ศริิ อํานวยการ

314 295 คาเชาอินเตอรเน็ตเดือน ก.ย.2562   9 ก.ย. 62 2,664.30 เจาะจง บริษัท  TOT บริษัท  TOT ICT

315 296 จางทําระบบ Video Conference   23 ก.ย. 62 40,000.00 เจาะจง รานไอทีพาวเวอร รานไอทีพาวเวอร ICT

316 297 จางกอสรางหองสวม 4 หอง   27 ก.ย. 62 389,000.00 เจาะจง หจก.ศักดินน หจก.ศักดินน นโยบายและแผน

317 298 จางซอมเครื่องปรับอากาศ   27 ก.ย. 62 2,900.00 เจาะจง รานศิรโิรจนเคร่ืองเย็น รานศิริโรจนเคร่ืองเย็น ICT

318 299 จางทําผามานปรับแสง   25 ก.ย. 62 14,400.00 เจาะจง รานวีรภัทรผามาน รานวีรภัทรผามาน นิเทศติดตามและประเมินผล

319 300 จางถายเอกสาร   25 ก.ย. 62 500.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป บริหารงานบุคคล

320 301 จางซอมเครื่องปรับอากาศ   26 ก.ย. 62 56,500.00 เจาะจง รานศิรโิรจนเคร่ืองเย็น รานศิริโรจนเคร่ืองเย็น ICT

321 302 จางซอมเครื่องปรับอากาศ   27 ก.ย. 62 12,700.00 เจาะจง รานศิรโิรจนเคร่ืองเย็น รานศิริโรจนเคร่ืองเย็น สงเสริมการจัดการศึกษา

322 303 จางถายเอกสาร   30 ก.ย. 62 22,000.00 เจาะจง รานยูเทิรนกอปปชอป รานยูเทิรนกอปปชอป อํานวยการ

323 304 จางซอมลําโพง   30 ก.ย. 62 4,000.00 เจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค นิเทศติดตามและประเมินผล

324 305 จางปรับภูมิทัศนหองทํางาน   24 ก.ย. 62 23,100.00 เจาะจง นายมนตรี   ศิริ นายมนตรี   ศริิ นิเทศติดตามและประเมินผล

วันเดือนป งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดจาง กลุม

325 306 จางทํามือดึงประตูหองทํางาน   24 ก.ย. 62 495.00 เจาะจง นายมนตรี   ศิริ นายมนตรี   ศริิ บริหารงานการเงิน

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วิธีการจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรบัการคัดเลือก



1,391,005.97 



ลําดับที่ ประจําเดือน จํานวนเงิน หมายเหตุ

1  ตุลาคม  2561 20,175.00                

2   พฤศจิกายน  2561 264,561.00               

3  ธันวาคม 2561 205,911.27               

4  มกราคม  2562 46,913.00                

5  กุมภาพันธ 2562 377,031.00               

6  มีนาคม 2562 229,933.92               

7  เมษายน 2562 205,839.30               

8  พฤษภาคม 2562 213,884.04               

9  มิถุนายน 2562 69,306.30                

10  กรกฎาคม 2562 132,083.31               

11  สิงหาคม 2562 254,208.82               

12  กันยายน 2562 1,391,005.97            

3,410,852.93          

สรปการจัดจางเหมาบริการ/ซอมแซม ประจําปงบประมาณ 2562

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2561   ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดซื้อ กลุม

1 1 น้ําดื่ม   26 ต.ค. 2561 1,740 เฉพาะเจาะจง รานไฮโซนน้ําดื่ม รานไฮโซนน้ําดื่ม บริหารงานการเงินฯ

2 1 หนังสือพิมพ   26 ต.ค. 2561 620 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง ไชยวงค นายจําลอง ไชยวงค บริหารงานการเงินฯ

3 2 น้ํามันเชื้อเพลิง   26 ต.ค. 2561 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ บริษัทปโตรเลยีมไทยคอรปเรชั่นฯ อํานวยการ

4 5 วัสดุสํานักงาน   19 ต.ค. 2561 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครภุัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด นิเทศติดตาม

22,860        

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตลุาคม  2561

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

                                                                                สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดซื้อ กลุม

5 3 น้ําดื่ม  8 พ.ย.2561 2,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ อํานวยการ

6 3 หนังสือพิมพ  8 พ.ย.2561 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมิตรแทประกันภัย บริษัทมิตรแทประกันภัย อํานวยการ

7 4 น้ํามันเชื้อเพลิง  8 พ.ย.2561 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ อํานวยการ

8 6 วัสดุสํานักงาน  2 พ.ย.2561 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครภุัณฑพะเยา จํากัด นิเทศติดตาม

9 7 วัสดุสํานักงาน  8 พ.ย.2561 1,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครภุัณฑพะเยา จํากัด สงเสริม กศ.ทางไกล

10 8 วัสดุสํานักงาน  16 พ.ย.2561 7,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครภุัณฑพะเยา จํากัด สงเสริม กศ. 

11 9 วัสดุสํานักงาน  20 พ.ย.2561 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครภุัณฑพะเยา จํากัด นิเทศติดตาม

12 10 วัสดุสํานักงาน  29 พ.ย.2561 6,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครภุัณฑพะเยา จํากัด อํานวยการ

13 10 วัสดุสํานักงาน  29 พ.ย.2561 1,700.00 เฉพาะเจาะจง รานอุดมเนิสเซอรี่ รานอุดมเนิสเซอรี่ อํานวยการ

14 11 วัสดุสํานักงาน  30 พ.ย.2561 93,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครภุัณฑพะเยา จํากัด นิเทศติดตาม

150,410.00 

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561



แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดซื้อ กลุม

15 12 วัสดุสํานักงาน  14 ธ.ค. 2561 900.00 เฉพาะเจาะจง รานโฟกัสเอ็กซเพรส รานโฟกัสเอ็กซเพรส นิเทศติดตาม

16 13 วัสดุสํานักงาน  14 ธ.ค. 2561 14,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณพพะเยา บริษัทบานครุภัณพพะเยา สงเสริม กศ.ทางไกล

17 13 วัสดุสํานักงาน  14 ธ.ค. 2561 60,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม สงเสริม กศ.ทางไกล

18 13 วัสดุสํานักงาน  14 ธ.ค. 2561 4,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนอรทเทิรน บริษัทนอรทเทิรน สงเสริม กศ.ทางไกล

19 14 วัสดุสํานักงาน  13 ธ.ค. 2561 190.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพเจริญอักษร หจก.โรงพิมพเจริญอักษร นิเทศติดตาม

20 15 วัสดุสํานักงาน  18 ธ.ค. 2561 10,910.00 เฉพาะเจาะจง รานเจเจคาเมรา , โบนัสคาเมรา รานเจเจคาเมรา , โบนัสคาเมรา อํานวยการ

21 19 น้ําดื่ม   3 ธ.ค. 2561 1,740.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มไฮโซน รานน้ําดื่มไฮโซน บริหารงานการเงินฯ

22 20 หนังสือพิมพ   3 ธ.ค. 2561 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง ไชยวงค นายจําลอง ไชยวงค บริหารงานการเงินฯ

23 21 วัสดุสํานักงาน  13 ธ.ค. 2561 890.00 เฉพาะเจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอร รานปญญาคอมพิวเตอร อํานวยการ

25 23 วัสดุสํานักงาน  14 ธ.ค. 2561 23,760.00 เฉพาะเจาะจง รานบิ๊กคาเมรา/นิวไทยเสร/ีอินทราเซรามิค รานบิ๊กคาเมรา/นิวไทยเสร/ีอินทราเซรามิค อํานวยการ

26 24 วัสดุสํานักงาน  18 ธ.ค. 2561 5,980.00 เฉพาะเจาะจง รานนาทเทเลอร รานนาทเทเลอร อํานวยการ

27 25 วัสดุสํานักงาน  20 ธ.ค. 2561 1,980.00 เฉพาะเจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค สงเสริม กศ. 

28 30 วัสดุสํานักงาน  18 ธ.ค. 2561 2,800.00 เฉพาะเจาะจง โฟกันเอ็กซเพรส โฟกันเอ็กซเพรส นิเทศตดิตาม

29 32 วัสดุสํานักงาน  20 ธ.ค. 2561 1,980.00 เฉพาะเจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค สงเสริม กศ.

30 33 วัสดุสํานักงาน  28 ธ.ค. 2561 570.00 เฉพาะเจาะจง องคการคา คุรสุภา สก.สค องคการคา คุรสุภา สก.สค สงเสริม กศ.

31 34 วัสดุสํานักงาน  18 ธ.ค. 2561 9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็น แอนด เค คอมพิวเตอร รานเอ็น แอนด เค คอมพิวเตอร นิเทศติดตาม

32 38 วัสดุสํานักงาน  15 ธ.ค. 2561 27,919.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด นิเทศติดตาม

33 39 วัสดุสํานักงาน  16 ธ.ค. 2561 45,689.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด นิเทศติดตาม

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก หมายเหตุ

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



ที่ดําเนินการ ที่จัดซื้อ กลุม

34 40 วัสดุสํานักงาน  18 ธ.ค. 2561 7,489.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด นิเทศติดตาม

35 41 วัสดุสํานักงาน  19 ธ.ค. 2561 4,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด นิเทศติดตาม

36 42 วัสดุสํานักงาน  12 ธ.ค. 2561 48,713.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด สงเสริม กศ.ทางไกล

275,975.00 



แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดซื้อ กลุม

37 26 วัสดุสํานักงาน   3 ม.ค. 2562 3,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทรบานครุภัณฑพะเยา จํากัด อํานวยการ

38 27 น้ําดื่ม   8 ม.ค. 2562 1,675.00 เฉพาะเจาะจง รานไฮโซนน้ําดื่ม รานไฮโซนน้ําดื่ม บริหารงานการเงินฯ

39 27 หนังสือพิมพ   8 ม.ค. 2562 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง  ไชยวงค นายจําลอง  ไชยวงค บริหารงานการเงินฯ

40 28 น้ํามันเชื้อเพลิง   8 ม.ค. 2562 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ อํานวยการ

41 30 วัสดุสํานักงาน   8 ม.ค. 2562 2,800.00 เฉพาะเจาะจง รานบานครุภัณฑพะเยา รานบานครุภัณฑพะเยา บริหารงานการเงินฯ

42 50 วัสดุสํานักงาน   30 ม.ค. 2562 2,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริหารงานการเงินฯ

30,615.00 

สุรปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  2562

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดซื้อ กลุม

43 58 น้ําดื่ม   7 ก.พ. 2562 2,199.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง ไชยวงค นายจําลอง ไชยวงค บริหารงานการเงินฯ

44 58 หนังสือพิมพ  7 ก.พ. 2562 560.00 เฉพาะเจาะจง รานไฮโซนน้ําดื่ม รานไฮโซนน้ําดื่ม บริหารงานการเงินฯ

45 59 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  18 ก.พ. 2562 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ อํานวยการ

46 52 คอมพิวเตอรโนตบุค (งานประชุม)  18 ก.พ. 2562 15,650.00 เฉพาะเจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอรฯ รานปญญาคอมพิวเตอรฯ อํานวยการ

47 53 วัสดุสํานักงาน  18 ก.พ. 2562 390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด อํานวยการ

48 54 วัสดุสํานักงาน  18 ก.พ. 2562 2,450.00 เฉพาะเจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอรฯ รานปญญาคอมพิวเตอรฯ อํานวยการ

49 55 วัสดุสํานักงาน  18 ก.พ. 2562 4,930.00 เฉพาะเจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอรฯ รานปญญาคอมพิวเตอรฯ สงเสริม กศ.ทางไกล

50 56 วัสดุสํานักงาน  18 ก.พ. 2562 6,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด นิเทศตดิตาม

51 60 วัสดุสํานักงาน  22 ก.พ. 2562 400.00 เฉพาะเจาะจง รานประตูชัยอลูมิเนียม รานประตูชัยอลูมิเนียม อํานวยการ

52,807.00 

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2562

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดซื้อ กลุม

51 61 วัสดุสํานักงาน   5 ม.ีค. 2562 38,966.00 เฉพาะเจาะจง รานศวิตา รานศวิตา อํานวยการ

52 62 วัสดุสํานักงาน   5  ม.ีค. 2562 22,350.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง  ไชยวงค นายจําลอง  ไชยวงค บริหารงานการเงินฯ

53 63 หนังสือพิมพ    13  ม.ีค. 2562 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง  ไชยวงค นายจําลอง  ไชยวงค บริหารงานการเงินฯ

54 63 น้ําดื่ม    13  ม.ีค. 2562 1,975.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มไฮโซน รานน้ําดื่มไฮโซน บริหารงานการเงินฯ

55 64 น้ํามันเชื้อเพลิง   13  ม.ีค. 2562 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปโตรเลยีมไทยคอรปเรชั่นฯ บริษัทปโตรเลยีมไทยคอรปเรชั่นฯ อํานวยการ

58 67 วัสดุสํานักงาน   13  ม.ีค. 2562 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานใจกวาง รานใจกวาง อํานวยการ

59 68 วัสดุสํานักงาน   13  ม.ีค. 2562 9,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด นิเทศตดิตาม

61 70 วัสดุสํานักงาน   25  ม.ีค. 2562 6,890.00 เฉพาะเจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอรฯ รานปญญาคอมพิวเตอรฯ อํานวยการ

65,875.00  

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรบัการคัดเลือก หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดซื้อ กลุม

62 71 วัสดุสํานักงาน   2 เม.ย. 2562 9,400.00 เฉพาะเจาะจง รานแมต๋ําเคมีภัณฑ รานแมต๋ําเคมีภัณฑ อํานวยการ

63 72 วัสดุสํานักงาน   10 เม.ย.2562 4,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครภุัณฑพะเยา จํากัด อํานวยการ

64 73 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง   10 เม.ย.2562 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ อํานวยการ

65 74 น้ําดื่ม   10 เม.ย.2562 1,850.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มไฮโซน รานน้ําดื่มไฮโซน บริหารงานการเงินฯ

66 74 หนังสือพิมพ   10 เม.ย.2562 600.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง  ไชยวงค นายจําลอง  ไชยวงค บริหารงานการเงินฯ

67 78 วัสดุสํานักงาน   30 เม.ย.2562 1,300.00 เฉพาะเจาะจง รานโฟกัสเอ็กซเพรส รานโฟกัสเอ็กซเพรส อํานวยการ

68 78 วัสดุสํานักงาน   30 เม.ย.2562 2,912.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครภุัณฑพะเยา จํากัด อํานวยการ

40,940.00   

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ท่ีจัดซื้อ

69 75 น้ํามันเชื้อเพลิง   1 พ.ค. 2562 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ อํานวยการ

70 76 น้ําดื่ม     1 พ.ค. 2562 2,133.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มไฮโซน รานน้ําดื่มไฮโซน บริหารงานการเงินฯ

71 76 หนังสือพิมพ    1 พ.ค. 2562 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง  ไชยวงค นายจําลอง  ไชยวงค บริหารงานการเงินฯ

72 79.1 น้ํามันเชื้อเพลิง   7 พ.ค. 2562 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรนิ ศุภกิจโกศล (ทดรองจาย) นางพัชริน ศุภกิจโกศล (ทดรองจาย) บริหารงานบุคคล

73 80 วัสดุสํานักงาน   13 พ.ค. 2562 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริหารงานการเงินฯ

74 81 วัสดุสํานักงาน   13 พ.ค. 2562 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานไฮโซนน้ําดื่ม รานไฮโซนน้ําดื่ม บริหารงานการเงินฯ

75 82 วัสดุสํานักงาน   13 พ.ค. 2562 2,450.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง  ไชยวงค นายจําลอง  ไชยวงค บริหารงานการเงินฯ

76 85 เครื่องปรับอากาศ   17 พ.ค. 2562 25,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศิรโิรจนเคร่ืองเย็น รานศิริโรจนเคร่ืองเย็น อํานวยการ

77 86 วัสดุสํานักงาน   24 พ.ค. 2562 913.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด อํานวยการ

78 87 วัสดุสํานักงาน   24 พ.ค. 2562 1,071.00 เฉพาะเจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอร รานปญญาคอมพิวเตอร อํานวยการ

79 88 วัสดุสํานักงาน   24 พ.ค. 2562 5,799.00 เฉพาะเจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอร รานปญญาคอมพิวเตอร สงเสริม กศ.ทางไกล

80 89 วัสดุสํานักงาน   24 พ.ค. 2562 2,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด อํานวยการ

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

82 90 วัสดุสํานักงาน   24 พ.ค. 2562 31,327.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริหารงานการเงินฯ

83 90 วัสดุสํานักงาน   24 พ.ค. 2562 13,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค บริหารงานการเงินฯ

84 91 วัสดุสํานักงาน   24 พ.ค. 2562 5,896.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริหารงานการเงินฯ

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

86 92 วัสดุสํานักงาน   28 พ.ค. 2562 372.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด สงเสริม กศ.

ครั้งที่ เลขที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก หมายเหตุ

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



ที่ดําเนินการ ท่ีจัดซื้อ

87 92 วัสดุสํานักงาน   28 พ.ค. 2562 1,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม สงเสริม กศ.

88 93 วัสดุสํานักงาน   28 พ.ค. 2562 643.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด อํานวยการ

89 99 วัสดุสํานักงาน   28 พ.ค. 2562 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริษัทบานครุภัณฑพะเยา จํากัด บริหารงานบุคคล

90 100 วัสดุสํานักงาน   28 พ.ค. 2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง โฟกัสเอ็กซเพรส โฟกัสเอ็กซเพรส บริหารงานบุคคล

91 101 วัสดุสํานักงาน   28 พ.ค. 2562 10,458.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล หนูกลัด (ทดรองจาย) นายเฉลิมพล หนูกลัด (ทดรองจาย) บริหารงานการเงินฯ

92 101 วัสดุสํานักงาน   28 พ.ค. 2562 2,872.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล หนูกลัด (ทดรองจาย) นายเฉลิมพล หนูกลัด (ทดรองจาย) บริหารงานการเงินฯ

93 93 วัสดุสํานักงาน   28 พ.ค. 2562 1,300.00 เฉพาะเจาะจง รานโฟกัสเอ็กซเพรส โฟกัสเอ็กซเพรส อํานวยการ

94 94 วัสดุสํานักงาน   29 พ.ค. 2562 3,690.00 เฉพาะเจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค บริหารงานบุคคล

166,554.00 



แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดซื้อ กลุมที่ใชพัสดุ

95 97 น้ําดื่ม มิ.ย.62   4 มิ.ย. 2562 1,990.00 เฉพาะเจาะจง รานไฮโซนนํ้าดื่ม รานไฮโซนน้ําดื่ม บริหารงานการเงนิฯ

96 97 หนังสือพิมพ มิ.ย.62   4 มิ.ย. 2562 600.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง  ไชยวงค นายจําลอง  ไชยวงค บริหารงานการเงนิฯ

97 102 วัสดุสํานักงาน   6 มิ.ย. 2562 2,375.00 เฉพาะเจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค อํานวยการ

98 103 วัสดุสํานักงาน   7 มิ.ย. 2562 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ อํานวยการ

99 104 วัสดุสํานักงาน   14 มิ.ย. 2562 57,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

100 105 วัสดุสํานักงาน   21 มิ.ย. 2562 80,105.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ มูลนิธิสมเดจ็พระเทพฯ นิเทศติดตาม

101 106 วัสดุสํานักงาน   24 มิ.ย. 2562 7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา สงเสริม กศ.

102 107 วัสดุสํานักงาน   21 มิ.ย. 2562 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

155,320.00 

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลอืก หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดซื้อ กลุมที่ใชพัสดุ

103 101.1 วัสดุสํานักงาน   29 พ.ค. 62 3,750.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

104 104.1 วัสดุสํานักงาน   14 มิ.ย. 62 2,375.00            เฉพาะเจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค อํานวยการ

105 105.1 วัสดุสํานักงาน   21 มิ.ย. 62 3,556.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

106 107.1 วัสดุสํานักงาน   28 มิ.ย. 62 1,480.00            เฉพาะเจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค อํานวยการ

107 107.2 วัสดุสํานักงาน   1 ก.ค. 62 1,500.00            เฉพาะเจาะจง รานพะเยากรอบรูป รานพะเยากรอบรูป นิเทศติดตาม

108 108 น้ําดื่ม ก.ค.62   2 ก.ค. 62 1,676.00 เฉพาะเจาะจง รานไฮโซนนํ้าดื่ม รานไฮโซนน้ําดื่ม บริหารงานการเงนิฯ

109 108 หนังสือพิมพ ก.ค.62   2 ก.ค. 62 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง  ไชยวงค นายจําลอง  ไชยวงค บริหารงานการเงนิฯ

110 108.1 วัสดุสํานักงาน   3 ก.ค. 62 17,250.00 เฉพาะเจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค บริหารงานการเงนิฯ

111 108.1 วัสดุสํานักงาน   3 ก.ค. 62 11,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริหารงานการเงนิฯ

112 108.2 วัสดุสํานักงาน   3 ก.ค. 62 6,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

113 108.3 วัสดุสํานักงาน   6 ก.ค. 62 7,532.80 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยานาทีทอง หจก.พะเยานาทีทอง สงเสริม กศ.

114 109 ครุภัณฑระบบคอมฯ   9 ก.ค. 62 1,162,400.00 e-bidding บริษัทเน็คสเต็บโซลูชั่น จํากัด บริษัทเน็คสเต็บโซลูชั่น จํากัด บริหารงานการเงนิฯ

115 109.1 วัสดุสํานักงาน   9 ก.ค. 62 1,995.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

116 109.1 วัสดุสํานักงาน   19 ก.ค. 62 3,508.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา อํานวยการ

117 109.2 วัสดุสํานักงาน   19 ก.ค. 62 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

118 110 วัสดุสํานักงาน   22 ก.ค. 62 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

119 111 วัสดุสํานักงาน   26 ก.ค. 62 3,300.00 เฉพาะเจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค อํานวยการ

1,233,323.80 

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลอืก หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดซื้อ กลุมที่ใชพัสดุ

120 112 น้ําดื่ม ส.ค.62  1 ส.ค. 2562 2,078.00 เฉพาะเจาะจง รานไฮโซนนํ้าดื่ม รานไฮโซนน้ําดื่ม บริหารงานการเงนิฯ

121 112 หนังสือพิมพ ส.ค.62  1 ส.ค. 2562 620.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง  ไชยวงค นายจําลอง  ไชยวงค บริหารงานการเงนิฯ

122 113 วัสดุสํานักงาน  2 ส.ค. 2562 3,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา อํานวยการ

123 114 วัสดุสํานักงาน  5 ส.ค. 2562 418.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา อํานวยการ

124 115 วัสดุสํานักงาน  7 ส.ค. 2562 900.00 เฉพาะเจาะจง รานปญญาคอมพิวเตอรฯ รานปญญาคอมพิวเตอรฯ ICT

125 116 วัสดุสํานักงาน  7 ส.ค. 2562 16,230.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงนิฯ

126 117 วัสดุการศึกษา  7 ส.ค. 2562 3,020.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ มูลนิธิสมเดจ็พระเทพฯ นิเทศติดตาม

127 118 วัสดุสํานักงาน  19 ส.ค. 2562 9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค บริหารงานการเงนิฯ

128 119 วัสดุสํานักงาน  30 ก.ค. 2562 5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา สงเสริม กศ.

129 120 วัสดุสํานักงาน  2 ส.ค. 2562 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

130 121 วัสดุสํานักงาน  9 ส.ค. 2562 7,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

131 122 วัสดุสํานักงาน  15 ส.ค. 2562 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพะเยากรอบรูป รานพะเยากรอบรูป นิเทศติดตาม

132 123 วัสดุสํานักงาน  19 ส.ค. 2562 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ อํานวยการ

133 124 วัสดุสํานักงาน  16 ส.ค. 2562 4,365.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา อํานวยการ

134 125 วัสดุสํานักงาน  20 ส.ค. 2562 480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา อํานวยการ

135 126 วัสดุสํานักงาน  20 ส.ค. 2562 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

136 127 วัสดุสํานักงาน  23 ส.ค. 2562 1,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

137 128 วัสดุสํานักงาน  23 ส.ค. 2562 4,600.00 เฉพาะเจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค นิเทศติดตาม

ครั้งที่ เลที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลอืก หมายเหตุ

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



ที่ดําเนินการ ที่จัดซื้อ กลุมที่ใชพัสดุ

138 129 วัสดุสํานักงาน  23 ส.ค. 2562 2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา สงเสริม กศ.

139 130 วัสดุสํานักงาน  23 ส.ค. 2562 120,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นีโอ แอนติก หจก.นีโอ แอนติก อํานวยการ

140 131 วัสดุสํานักงาน  29 ส.ค. 2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพะเยากรอบรูป รานพะเยากรอบรูป บริหารงานบุคคล

141 132 วัสดุสํานักงาน  27 ส.ค. 2562 95,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญศักดิ์ รานเจริญศักดิ์ บริหารงานการเงนิฯ

142 133 วัสดุสํานักงาน  27 ส.ค. 2562 94,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงนิฯ

401,906.00 



แบบ สขร.1

ครั้งที่ เลที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก หมายเหตุ

ที่ดําเนินการ ที่จัดซื้อ กลุมที่ใชพัสดุ

143 134 วัสดุสํานักงาน   9 ก.ย. 2562 36,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญศักดิ์ รานเจริญศักดิ์ บริหารงานการเงนิฯ

144 135 วัสดุสํานักงาน   9 ก.ย. 2562 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา สงเสริม กศ.

145 136 วัสดุสํานักงาน   9 ก.ย. 2562 1,727.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิบูลยกิจวัสดุ หจก.พิบูลยกิจวัสดุ นิเทศติดตาม

146 137 วัสดุสํานักงาน   10 ก.ย. 2562 4,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

147 138 วัสดุสํานักงาน   10 ก.ย. 2562 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

149 139 วัสดุสํานักงาน   10 ก.ย. 2562 87,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงนิฯ

150 140 วัสดุสํานักงาน   10 ก.ย. 2562 56,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค บริหารงานการเงนิฯ

151 141 วัสดุสํานักงาน   9 ก.ย. 2562 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริหารงานการเงนิฯ

152 143 น้ําดื่ม ก.ย.62  10 ก.ย. 2562 1,432.00 เฉพาะเจาะจง รานไฮโซนนํ้าดื่ม รานไฮโซนน้ําดื่ม บริหารงานการเงนิฯ

153 143 หนังสือพิมพ ก.ย.62  10 ก.ย. 2562 600.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง  ไชยวงค นายจําลอง  ไชยวงค บริหารงานการเงนิฯ

154 144 วัสดุสํานักงาน  12 ก.ย. 2562 3,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

156 145 วัสดุสํานักงาน  12 ก.ย. 2562 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

157 146 วัสดุสํานักงาน  12 ก.ย. 2562 25,500.00 เฉพาะเจาะจง รานปกไหม รานปกไหม อํานวยการ

158 146.1 วัสดุสํานักงาน  13 ก.ย. 2562 41,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญศักดิ์ รานเจริญศักดิ์ บริหารงานการเงนิฯ

159 146.2 วัสดุสํานักงาน  16 ก.ย. 2562 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริหารงานการเงนิฯ

160 147 วัสดุสํานักงาน  16 ก.ย. 2562 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต วงศปญญาภิวัฒน นายวสันต วงศปญญาภิวัฒน อํานวยการ

161 147.1 วัสดุสํานักงาน  16 ก.ย. 2562 6,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

162 148 วัสดุการศึกษา  18 ก.ย. 2562 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแทงทองเทรดดิ้ง จํากัด บริษัทแทงทองเทรดดิ้ง จํากัด นิเทศติดตาม

ครั้งที่ เลที่ รายการ วันเดือนป งบประมาณ วิธีการจัดซิ้อ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก หมายเหตุ

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1



ที่ดําเนินการ ที่จัดซื้อ กลุมที่ใชพัสดุ

163 149 วัสดุสํานักงาน  16 ก.ย. 2562 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

164 150 วัสดุสํานักงาน  17 ก.ย. 2562 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพะเยากรอบรูป รานพะเยากรอบรูป บริหารงานบุคคล

165 150.1 วัสดุสํานักงาน  17 ก.ย. 2562 75,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงนิฯ

166 150.2 วัสดุสํานักงาน  17 ก.ย. 2562 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริหารงานการเงนิฯ

167 151 วัสดุสํานักงาน  19 ก.ย. 2562 430.00 เฉพาะเจาะจง รานพะเยากรอบรูป รานพะเยากรอบรูป สงเสริม กศ.

168 152 วัสดุสํานักงาน  19 ก.ย. 2562 8,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริหารงานการเงนิฯ

169 153 วัสดุสํานักงาน  19 ก.ย. 2562 31,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญศักดิ์ รานเจริญศักดิ์ บริหารงานการเงนิฯ

170 154 วัสดุสํานักงาน  19 ก.ย. 2562 90,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค รานบีบีทีคอมแอนดเน็ตเวิรค บริหารงานการเงนิฯ

171 154.1 วัสดุสํานักงาน  20 ก.ย. 2562 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริหารงานการเงนิฯ

172 154.2 วัสดุนํ้ามันฯ  23 ก.ย. 2562 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรช่ันฯ บริษัทปโตรเลียมไทยคอรปเรชั่นฯ อํานวยการ

173 155 วัสดุสํานักงาน  24 ก.ย. 2562 8,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา นิเทศติดตาม

174 155.1 วัสดุสํานักงาน  24 ก.ย. 2562 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริหารงานการเงนิฯ

175 155.2 วัสดุสํานักงาน  27 ก.ย. 2562 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริษัทบานครุภัณฑพะเยา บริหารงานการเงนิฯ

176 156 วัสดุการศึกษา  30 ก.ย. 2562 245,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแทงทองเทรดดิ้ง จํากัด บริษัทแทงทองเทรดดิ้ง จํากัด นิเทศติดตาม

177 157 วัสดุสํานักงาน  25 ก.ย. 2562 54,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญศักดิ์ รานเจริญศักดิ์ บริหารงานการเงนิฯ

178 158 วัสดุสํานักงาน  25 ก.ย. 2562 98,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริหารงานการเงนิฯ

1,751,367.00 



ลําดับที่ ประจําเดือน จํานวนเงิน หมายเหตุ

1  ตุลาคม  2561 22,860.00            

2   พฤศจิกายน  2561 150,410.00          

3  ธันวาคม 2561 275,975.00          

4  มกราคม  2562 30,615.00            

5  กุมภาพันธ 2562 52,807.00            

6  มีนาคม 2562 65,875.00            

7  เมษายน 2562 40,940.00            

8  พฤษภาคม 2562 166,554.00          

9  มิถุนายน 2562 155,320.00          

10  กรกฎาคม 2562 1,233,323.80        

11  สิงหาคม 2562 401,906.00          

12  กันยายน 2562 1,751,367.00        

4,347,952.80      

สรปการจัดซื้อวัสดุสาํนักงาน/วัสดุโครงการ ประจําปงบประมาณ 2562

ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม 2561  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1


