
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)

11 ครุภัณฑส์ ำนักงำน 23,700.00                              23,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำน ำไพศำส หจก.พะเยำน ำไพศำส เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0024

วันที่ 6 กุมภำพันธ ์2561

12 คำ่เชำ่รถกระบะ เดือน ธ.ค.61 15,840.00                               15,840.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์  มณี นำยสุพจน์  มณี เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0005

วันที่ 12 มกรำคม 2561

13 คำ่เชำ่รถกระบะ เดือน ม.ค.61 15,840.00                               15,840.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์  มณี นำยสุพจน์  มณี เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0005.1

วันที่ 12 กุมภำพันธ ์2561

14 คำ่เชำ่รถกระบะ เดือน ก.พ.61 15,840.00                               15,840.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์  มณี นำยสุพจน์  มณี เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0005.2

วันที่ 8 มนีำคม 2561

15 คำ่เชำ่เคร่ืองถ่ำยเอกสำร/คำ่เชำ่เคร่ืองพมิพ์ 42,500.00                              42,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0004.1

เดือน พ.ย.61 วันที่ 12 มกรำคม 2561

16 คำ่เชำ่เคร่ืองถ่ำยเอกสำร/คำ่เชำ่เคร่ืองพมิพ์ 42,500.00                              42,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0004.2

เดือน ธ.ค.61 วันที่ 12 มกรำคม 2561

17 คำ่เชำ่เคร่ืองถ่ำยเอกสำร/คำ่เชำ่เคร่ืองพมิพ์ 42,500.00                              42,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0004.3

เดือน ม.ค.61 วันที่ 12 กุมภำพันธ ์2561

18 คำ่เชำ่เคร่ืองถ่ำยเอกสำร/คำ่เชำ่เคร่ืองพมิพ์ 42,500.00                              42,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0004.4

เดือน ก.พ.61 วันที่ 9 มนีำคม 2561

19 คำ่ถ่ำยเอกสำร เดือน ธ.ค.60 19,290.20                               19,290.20 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0007

วันที่ 24 มกรำคม 2561

20 คำ่ถ่ำยเอกสำร เดือน พ.ย.61 25,891.00                              25,891.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0007.5

วันที่ 24 มกรำคม 2561

21 คำ่ถ่ำยเอกสำร เดือน ม.ค.61 26,290.20                              26,290.20 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0007.6

วันที่ 16 กุมภำพันธ ์2561

22 คำ่ถ่ำยเอกสำร เดือน ก.พ.61 23,496.20                              23,496.20 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0007.7

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 2 (1 มกรำคม 2561 ถงึ 31 มีนำคม 2561)

โรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 12 เดอืน มกรำคม พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 2 (1 มกรำคม 2561 ถงึ 31 มีนำคม 2561)

โรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 12 เดอืน มกรำคม พ.ศ. 2561 (1)

วันที่ 9 มนีำคม 2561

23 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่อ เดือน พ.ย.60 6,300.00                                6,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PO0017

วันที่ 17 มกรำคม 2561

24 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่อ เดือน ม.ค.61 14,710.00                               14,710.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PO0017.3

วันที่ 17 มกรำคม 2561

25 วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ จ ำนวน 4 รำยกำร 20,300.00                              20,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำน ำไพศำล หจก.พะเยำน ำไพศำล เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0018

วันที่ 31 มกรำคม 2561

26 วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ จ ำนวน 15 รำยกำร 32,880.00                              32,880.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำน ำไพศำล หจก.พะเยำน ำไพศำล เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0026

วันที่ 20 มนีำคม 2561

27 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 55 รำยกำร 300,000.00                            300,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0022

วันที่ 15 กุมภำพันธ ์2561

28 ครุภัณฑโ์ฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 6 รำยกำร 433,457.00                             433,457.00 เฉพำะเจำะจง หสม.ไอท ีคอม แอนด์ ซเีคยีวริตี้ ซสิเต็มส์ หสม.ไอท ีคอม แอนด์ ซเีคยีวริตี้ ซสิเต็มส์ เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0031

วันที่ 15 กุมภำพันธ ์2561

29 ครุภัณฑไ์ฟฟำ้และวิทยุ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00                                6,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลองถมร่ ำรวย ร้ำนคลองถมร่ ำรวย เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0016

วันที่ 31 มกรำคม 2561

30 ครุภัณฑโ์รงงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 12,000.00                               12,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำน ำไพศำล หจก.พะเยำน ำไพศำล เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0025

วันที่ 6 กุมภำพันธ ์2561

31 ครุภัณฑว์ิทยำศำวตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 1 รำยกำร 68,000.00                              68,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพบูลย์เภสัช ร้ำนไพบูลย์เภสัช เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0015

วันที่ 5 กุมภำพันธ ์2561

32 วัสดุกำรศึกษำ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,836.00                              15,836.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน  ออล อะเบำ๊ท ์รูม ร้ำน  ออล อะเบำ๊ท ์รูม เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0021

วันที่ 26 กุมภำพันธ ์2561

33 วัสดุกำรศึกษำ จ ำนวน 32 รำยกำร 59,920.00                              59,920.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ซทีซี ีมวิสิค เฮ้ำส์ บจก.ซทีซี ีมวิสิค เฮ้ำส์ เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0028

วันที่ 20 มนีำคม 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 2 (1 มกรำคม 2561 ถงึ 31 มีนำคม 2561)

โรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 12 เดอืน มกรำคม พ.ศ. 2561 (1)

34 โครงกำรพัฒนำสภำพภูมทิัศน์และบริหำร คำ่วัสดุ 36,851 36,851.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยินดี ร้ำนยินดี เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0033

จัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสำธติฯ วันที่ 12 กุมภำพันธ ์2561

35 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ สุนทรียภำพและบุคลิกที่ดี คำ่วัสดุ 8,500 8,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0012

กิจกรรมที่ 20.6 กิจกรรมวันคริสต์มำสและปใีหม่ วันที่ 13 กุมภำพันธ ์2561

36 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับประถมศึกษำ คำ่วัสดุ 19,855 19,855.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0029

กิจกรรมที่ 12.1 กิจกรรม Open House วันที่ 15 กุมภำพันธ ์2561

37 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับประถมศึกษำ คำ่วัสดุ 30,000 30,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0019

กิจกรรมที่ 12.2 กิจกรรม หนูหน้อยรักสวนผัก วันที่ 21 กุมภำพันธ ์2561

38 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับประถมศึกษำ 13,055.00                               13,055.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0013

กิจกรรมที่ 12.4 กิจกรรม Little Kid ตะลุยโลกว้ำง วันที่ 27 กุมภำพันธ ์2561

39 โครงกำรประชำสัมพันธ์ ปำ้ยไวนิล 6,600 6,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสื่อปำ้ยโฆษณำ ร้ำนสื่อปำ้ยโฆษณำ เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PS0014

กิจกรรมที่ 6.1 กิจกรรมผลิตสื่อประชำสัมพันธโ์รงเรียน วันที่ 27 กุมภำพันธ ์2561

40 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับประถมศึกษำ คำ่วัสดุ 922 922.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PE0122

กิจกรรมที่ 12.2 กิจกรรม Christ New จิ๋วแต่แจว๋ วันที่ 5 มนีำคม 2561

41 โครงกำรพัฒนำสภำพภูมทิัศน์และบริหำร คำ่วัสดุ 61,960 61,960.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลลิล ร้ำนลลิล เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0003

จัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสำธติฯ วันที่ 7 มนีำคม 2561

42 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ สุนทรียภำพและบุคลิกที่ดี คำ่วัสดุ 38,170 38,170.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทซีเีอส โปร 700 ร้ำนทซีเีอส โปร 700 เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0007

กิจกรรมที่ 20.3 กิจกรรมแขง่ขันกีฬำสำธติสำมัคคี วันที่ 19 กุมภำพันธ ์2561

43 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ สุนทรียภำพและบุคลิกที่ดี คำ่วัสดุยำและเวชภัณฑ ์18,770 18,770.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพบูลย์เภสัช ร้ำนไพบูลย์เภสัช เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0008

กิจกรรมที่ 20.3 กิจกรรมแขง่ขันกีฬำสำธติสำมัคคี วันที่ 19 กุมภำพันธ ์2561

44 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ สุนทรียภำพและบุคลิกที่ดี คำ่วัสดุ 4,200 4,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0009

กิจกรรมที่ 20.3 กิจกรรมแขง่ขันกีฬำสำธติสำมัคคี วันที่ 19 กุมภำพันธ ์2561

45 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ สุนทรียภำพและบุคลิกที่ดี คำ่เสื้อกีฬำ 179,513 179,513.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทซีเีอส โปร 700 ร้ำนทซีเีอส โปร 700 เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0006

กิจกรรมที่ 20.3 กิจกรรมแขง่ขันกีฬำสำธติสำมัคคี วันที่ 19 กุมภำพันธ ์2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 2 (1 มกรำคม 2561 ถงึ 31 มีนำคม 2561)

โรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 12 เดอืน มกรำคม พ.ศ. 2561 (1)

46 โครงกำรพัฒนำศักยภำพและสนับสนุนทุนส ำหรับกำรวิจัย ปำ้ยไวนิล  48,750 48,750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพซิึ่ม ดีไซน์ ร้ำนพซิึ่ม ดีไซน์ เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PS0012

กิจกรรมที่ 13.4 กิจกรรมผลิตเอกสำร วันที่ 20 มนีำคม 2561

ทำงกำรศึกษำ นวัตกรรมและสื่อกำรศึกษำ

47 ครุภัณฑก์ำรศึกษำ จ ำนวน 1 รำยกำร 16,200.00                               16,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน ร้ำนพงษศ์ักดิ์เคร่ืองเขยีน เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0027

วันที่ 6 กุมภำพันธ ์ 2561

48 ครุภัณฑก์ำรศึกษำ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00                              20,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เอสพ ีคดิส์ แอนด์ ทอยส์ บจก.เอสพ ีคดิส์ แอนด์ ทอยส์ เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0020

วันที่ 2 มนีำคม 2561

49 ครุภัณฑก์ำรศึกษำ จ ำนวน 3 รำยกำร 97,890.00                              97,890.00 เฉพำะเจำะจง บจก.พษิณุโลก ไอท ีซติี้ บจก.พษิณุโลก ไอท ีซติี้ เลือกร้ำนที่เหมำะสม 61216PO0041

วันที่ 27 มนีำคม 2561


