
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

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

50 ครุภัณฑส์ ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 57,525.00                57,525.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ เลือกร้ำนทีเ่หมำะสม 61216PO0052

วันที ่26 มถินุำยน 2561

51 คำ่เชำ่รถกระบะ เดือน ม.ีค.61 15,840.00                15,840.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์  มณี นำยสุพจน์  มณี เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0005.3

วันที ่10 เมษำยน 2561

52 คำ่เชำ่รถกระบะ เดือน เม.ย.61 15,840.00                15,840.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์  มณี นำยสุพจน์  มณี เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0005.4

วันที ่15 พฤษภำคม 2561

53 คำ่เชำ่รถกระบะ เดือน พ.ค.61 15,840.00                15,840.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์  มณี นำยสุพจน์  มณี เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0005.5

วันที ่20 มถินุำยน 2561

0

54 คำ่เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร/คำ่เชำ่เคร่ืองพมิพ์ 42,500.00                42,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0004.8

เดือน ม.ีค.61 วันที ่10 เมษำยน 2561

55 คำ่เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร/คำ่เชำ่เคร่ืองพมิพ์ 42,500.00                42,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0004.9

เดือน เม.ย.61 วันที ่10 เมษำยน 2561

56 คำ่เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร/คำ่เชำ่เคร่ืองพมิพ์ 42,500.00                42,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0004.10

เดือน พ.ค.61 วันที ่10 เมษำยน 2561

57 คำ่ถำ่ยเอกสำร เดือน ม.ีค. 61 7,788.80                  7,788.80 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0007.8

วันที ่10 เมษำยน 2561

58 คำ่ถำ่ยเอกสำร เดือน เม.ย. 61 567.40                     567.40 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0007.9

วันที ่10 พฤษภำคม 2561

59 คำ่ถำ่ยเอกสำร เดือน พ.ค. 61 23,556.20                23,556.20 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร ร้ำนเอ็น.เอส บริกำร เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PS0007.10

วันที ่14  มถินุำยน  2561

แบบสรปุผลกำรด ำเนนิกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 3 (1 เมษำยน 2561  ถงึ 30 มถุินำยน 2561)

โรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 9 เดอืน เมษำยน พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนนิกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 3 (1 เมษำยน 2561  ถงึ 30 มถุินำยน 2561)

โรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 9 เดอืน เมษำยน พ.ศ. 2561 (1)

60 คำ่วัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 129 รำยกำร 122,183.00               122,183.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำน ำไพศำล หจก.พะเยำน ำไพศำล เลือกร้ำนทีเ่หมำะสม 61216PO0040

วันที ่3 พฤษภำคม 2561

61 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 91,320.00                91,320.00 เฉพำะเจำะจง บจก.พษิณุโลก ไอท ีซติี้ บจก.พษิณุโลก ไอท ีซติี้ เลือกร้ำนทีเ่หมำะสม 61216PO0043

วันที ่25 เมษำยน 2561

62 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 33,950.00                33,950.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คลังครัวเรือนซพัพลำย หจก.คลังครัวเรือนซพัพลำย เลือกร้ำนทีเ่หมำะสม 61216PO0047

วันที ่24 พฤษภำคม 2561

63 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เดือน มี.ค.61 5,740.00                  5,740.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วันสิริ เซอร์วสิ หจก.วันสิริ เซอร์วสิ เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PO0017.4

วันที ่17 เมษำยน 2561

64 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เดือน เม.ย.61 3,630.00                  3,630.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วันสิริ เซอร์วสิ หจก.วันสิริ เซอร์วสิ เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PO0017.5

วันที ่18 พฤษภำคม  2561

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เดือน พ.ค.61 10,430.00                 10,430.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วันสิริ เซอร์วสิ หจก.วันสิริ เซอร์วสิ เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PO0017.6

วันที ่14 มถินุำยน  2561

66 วัสดุไฟฟำ้และวทิยุ จ ำนวน 1 รำยกำร 8,450.00                  8,450.00 เฉพำะเจำะจง บจก.พษิณุโลก ไอท ีซติี้ บจก.พษิณุโลก ไอท ีซติี้ เลือกร้ำนทีเ่หมำะสม 61216PO0042

วันที ่9 เมษำยน 2561

67 วัสดุไฟฟำ้และวทิยุ จ ำนวน 6 รำยกำร 2,610.00                  2,610.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำน ำไพศำล หจก.พะเยำน ำไพศำล เลือกร้ำนทีเ่หมำะสม 61216PO0058

วันที ่25 มถินุำยน 2561

68 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 8,820.00                  8,820.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ เลือกร้ำนทีเ่หมำะสม 61216PO0051

วันที ่19 มถินุำยน 2561

69 วัสดุหนังสือ วำรสำรและต ำรำ 146,774.00               146,774.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือจฬุำลงกรณ์มหำวทยิำลัย ศูนย์หนังสือจฬุำลงกรณ์มหำวทยิำลัย เลือกร้ำนทีเ่หมำะสม 61216PO0030

จ ำนวน 450 รำยกำร วันที ่19 เมษำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนนิกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 3 (1 เมษำยน 2561  ถงึ 30 มถุินำยน 2561)

โรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 9 เดอืน เมษำยน พ.ศ. 2561 (1)

70 ครุภัณฑก์อ่สร่ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 2,800.00                  2,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำน ำไพศำล หจก.พะเยำน ำไพศำล เลือกร้ำนทีเ่หมำะสม 61216PO0057

วันที ่27 มถินุำยน 2561

71 ครุภัณฑก์ำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,500.00                  5,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำน ำไพศำล หจก.พะเยำน ำไพศำล เลือกร้ำนทีเ่หมำะสม 61216PO0053

วันที ่20 มถินุำยน 2561

72 ครุภัณฑง์ำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 53,800.00                53,800.00 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.พำนิชอเีลคทริคเวลิด์ บจก.พ.พำนิชอเีลคทริคเวลิด์ เลือกร้ำนทีเ่หมำะสม 61216PO0046

วันที ่15 พฤษภำคม 2561

73 ครุภัณฑด์นตรีและนำฎศิลป ์จ ำนวน 6 รำยกำร 600,000.00              600,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ เอส ซพัพลำย ร้ำนเจ เอส ซพัพลำย เลือกผู้เสนอรำคำเพยีงร้ำนเดียว 61216PO0048

วันที ่18 มถินุำยน 2561

74 โครงกำรสนับสนุนกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน คำ่วัสดุ 13,600 13,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน ร้ำนพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน เลือกร้ำนทีเ่หมำะสม 61216PO0037

ระดับประถมศึกษำ  กจิกรรมที ่12.5 วันที ่9 เมษำยน 2561

กจิกรรมสนุกคดิวทิย์ - คณิต สร้ำงอนำคต

75 โครงกำรประชำสัมพันธ์ คำ่พมิพว์ำรสำร 11,770 11,770.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพษิณุโลกดอทคอม ร้ำนพษิณุโลกดอทคอม เลือกร้ำนทีเ่หมำะสม 61216PS0016

กจิกรรมที ่6.1 กจิกรรมผลิตสือ่ วันที ่10 เมษำยน 2561

ประชำสัมพันธโ์รงเรียน

76 โครงกำรสนับสนุนกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน คำ่วัสดุ 22,480 22,480.00 เฉพำะเจำะจง บจก.แกมมำโก(้ประเทศไทย) บจก.แกมมำโก(้ประเทศไทย) เลือกร้ำนทีเ่หมำะสม 61216PO0045

ระดับประถมศึกษำ  กจิกรรมที ่12.5 วันที ่10 พฤษภำคม 2561

กจิกรรมสนุกคดิวทิย์ - คณิต สร้ำงอนำคต

77 โครงกำรสนับสนุนกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน คำ่วัสดุ 11,560 11,560.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ยูเนีย่นซำยน์ บจก.ยูเนีย่นซำยน์ เลือกร้ำนทีเ่หมำะสม 61216PO0036

ระดับประถมศึกษำ  กจิกรรมที ่12.5 วันที ่10 พฤษภำคม 2561

กจิกรรมสนุกคดิวทิย์ - คณิต สร้ำงอนำคต


