
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)

คา่เชา่รถกระบะ เดือน ม.ิย.61 15,840.00                15,840.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  มณี นายสุพจน์  มณี เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PS005.7

วันที ่12 กรกฎาคม 2561

78 คา่เชา่รถกระบะ เดือน ก.ค.61 15,840.00                15,840.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  มณี นายสุพจน์  มณี เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PS005.8

วันที ่16 สิงหาคม 2561

79 คา่เชา่รถกระบะ เดือน ส.ค.61 15,840.00                15,840.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  มณี นายสุพจน์  มณี เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PS005.15

วันที ่13 กนัยายน 2561

80 คา่เชา่รถกระบะ เดือน ก.ย.61 15,840.00                15,840.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  มณี นายสุพจน์  มณี เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PS005.9

วันที ่13 พฤศจกิายน 2561

81 คา่เชา่รถกระบะ เดือน ต.ค.61 15,840.00                15,840.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  มณี นายสุพจน์  มณี เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PS005.11

วันที ่19 ธนัวาคม 2561

82 คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ์ 42,500.00                42,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เอส บริการ ร้านเอ็น.เอส บริการ เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PS0004.5

เดือน ม.ิย.61 วันที ่4 กรกฏาคม 2561

83 คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ์ 42,500.00                42,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เอส บริการ ร้านเอ็น.เอส บริการ เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PS0004.11

เดือน ก.ค.61 วันที ่9 สิงหาคม 2561

84 คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ์ 42,500.00                42,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เอส บริการ ร้านเอ็น.เอส บริการ เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PS0004.12

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4 (1 กรกฎำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2561)

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 5 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4 (1 กรกฎำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2561)

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 5 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2561 (1)

เดือน ส.ค.61 วันที ่8 กนัยายน 2561

85 คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ์ 42,500.00                42,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เอส บริการ ร้านเอ็น.เอส บริการ เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PS0004.12

เดือน ก.ย.61 วันที ่29 กนัยายน 2561

86 คา่ถา่ยเอกสาร เดือน ม.ิย.61 39,057.80                39,057.80 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เอส บริการ ร้านเอ็น.เอส บริการ เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PS0007.11

วันที ่5 กรกฎาคม 2561

87 คา่ถา่ยเอกสาร เดือน ก.ค.61 25,966.00                25,966.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เอส บริการ ร้านเอ็น.เอส บริการ เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PS0007.12

วันที ่9 สิงหาคม 2561

88 คา่ถา่ยเอกสาร เดือน ส.ค.61 15,590.40                15,590.40 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เอส บริการ ร้านเอ็น.เอส บริการ เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PS0007.12

วันที ่8 กนัยายน 2561

89 คา่ถา่ยเอกสาร เดือน ก.ย.61 24,023.80                24,023.80 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เอส บริการ ร้านเอ็น.เอส บริการ เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PS0007.15

วันที ่29 กนัยายน 2561

90 วัสดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ 390.00                    390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาน าไพศาล หจก.พะเยาน าไพศาล เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0076

วันที ่23 สิงหาคม 2561

91 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ 6,450.00                  6,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0089

วันที ่2 กนัยายน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4 (1 กรกฎำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2561)

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 5 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2561 (1)

92 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 20,700.00                20,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พษิณุโลก ไอท ีซติี้ บจก.พษิณุโลก ไอท ีซติี้ เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0087

วันที ่8 กนัยายน 2561

93 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 25 รายการ 66,050.00                66,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0056

วันที ่2 กรกฎาคม 2561

94 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เดือน มิ.ย.61 8,310.00                  8,310.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วสิ หจก.วันสิริ เซอร์วสิ เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PO0017.8

วันที ่12 กรกฎาคม 2561

95 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เดือน ก.ค.61 18,420.00                 18,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วสิ หจก.วันสิริ เซอร์วสิ เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PO0017.9

วันที ่9 สิงหาคม 2561

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เดือน ก.พ.61 20,230.00                20,230.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วสิ หจก.วันสิริ เซอร์วสิ เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PO0017.10

วันที ่24 สิงหาคม 2561

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เดือน ส.ค.61 14,230.00                 14,230.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วสิ หจก.วันสิริ เซอร์วสิ เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PO0017.11

วันที ่14 กนัยายน 2561

98 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ (ตัดเป็นคา่ใชจ้า่ย) 14,060.00                14,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วสิ หจก.วันสิริ เซอร์วสิ เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PO0017.20

วันที ่27 กนัยายน 2561

99 วัสดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 2 รายการ 1,990.00                  1,990.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พ.พานิชอเีลคคริคเวลิด์ บจก.พ.พานิชอเีลคคริคเวลิด์ เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0067

วันที ่2 สิงหาคม 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4 (1 กรกฎำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2561)

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 5 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2561 (1)

100 วัสดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 18 รายการ 35,900.00                35,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาน าไพศาล หจก.พะเยาน าไพศาล เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0076

วันที ่23 สิงหาคม 2561

101 วัสดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 2 รายการ 4,000.00                  4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0089

วันที ่2 กนัยายน 2561

102 วัสดุเวชภัณฑย์า จ านวน 72 รายการ 66,970.00                66,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพบูลย์เภสัช ร้านไพบูลย์เภสัช เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0049

วันที ่4 กรกฏาคม 2561

103 ครุภัณฑก์ารเกษตร จ านวร 1 รายการ 43,200.00                43,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลลิล ร้านลลิล เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PS0034

วันที ่9 สิงหาคม 2561

104 ครุภัณฑก์ฬีา จ านวน 5 รายการ 98,660.00                98,660.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วณีา สปอร์ต อนิเตอร์เทรด บจก.วณีา สปอร์ต อนิเตอร์เทรด เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PS0074

วันที ่29 สิงหาคม 2561

105 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 46,000.00                46,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พษิณุโลก ไอท ีซติี้ บจก.พษิณุโลก ไอท ีซติี้ เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0079

วันที ่10 สิงหาคม 2561

106 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 81,000.00                81,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลลิล ร้านลลิล เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PS0034

วันที ่29 สิงหาคม 2561

107 ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว จ านวน 3 รายการ 16,270.00                 16,270.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พ.พานิชอเีลคคริคเวลิด์ บจก.พ.พานิชอเีลคคริคเวลิด์ เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PS0066



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4 (1 กรกฎำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2561)

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 5 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2561 (1)

วันที ่26 กรกฎาคม 2561

108 ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 11,400.00                 11,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาน าไพศาล หจก.พะเยาน าไพศาล เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PS0077

วันที ่23 สิงหาคม 2561

109 ครุภัณฑด์นตรีและนาฎศิลป ์จ านวน 1 รายการ 91,400.00                91,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภาพล  ไทรวมิาน นายศุภาพล  ไทรวมิาน เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0030

วันที ่14 สิงหาคม 2561

110 ครุภัณฑด์นตรีและนาฎศิลป ์จ านวน 3 รายการ 176,000.00               176,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นซอ บางประกง ร้านบา้นซอ บางประกง เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PS0029

วันที ่14 สิงหาคม 2561

111 ครุภัณฑด์นตรีและนาฎศิลป ์จ านวน 7 รายการ 132,600.00               132,600.00 เฉพาะเจาะจง วา่ทีร้่อยตรี ขวัญชยั ซะยูเด็น วา่ทีร้่อยตรี ขวัญชยั ซะยูเด็น เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PS0031

วันที ่16 สิงหาคม 2561

112 ครุภัณฑด์นตรีและนาฎศิลป ์จ านวน 6 รายการ 300,000.00              300,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซทีซี ีมวิสิค เฮ้าส์ บจก.ซทีซี ีมวิสิค เฮ้าส์ เลือกผู้เสนอราคาเพยีงร้านเดียว 61216PO0083

วันที ่14 กนัยายน 2561

113 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,800.00                10,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพบูลย์เภสัช ร้านไพบูลย์เภสัช เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0050

จ านวน 3 รายการ วันที ่10 กรกฎาคม 2561

114 วัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 20,730.00                20,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0056

วันที ่2 กรกฎาคม 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4 (1 กรกฎำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2561)

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 5 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2561 (1)

115 วัสดุส านักงาน จ านวน 34 รายการ 99,640.00                99,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0078

วันที ่20 สิงหาคม 2561

116 วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 9,600.00                  9,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาน าไพศาล หจก.พะเยาน าไพศาล เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0076

จ านวน 1 รายการ วันที ่23 สิงหาคม 2561

117 วัสดุการศึกษา จ านวน 25 รายการ 39,273.00                39,273.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0055

วันที ่2 กรกฎาคม 2561

118 วัสดุการศึกษา จ านวน 9 รายการ 75,000.00                75,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทู เอช คอตตอน ร้านทู เอช คอตตอน เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0062

วันที ่7 สิงหาคม 2561

119 วัสดุการศึกษา จ านวน 45 รายการ 65,450.00                65,450.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แกมมาโก(้ประเทศไทย) บจก.แกมมาโก(้ประเทศไทย) เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0071

วันที ่2 กนัยายน 2561

120 วัสดุการศึกษา จ านวน 43 รายการ 40,840.00                40,840.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยูเนีย่น ซายน์ บจก.ยูเนีย่น ซายน์ เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0073

วันที ่2 กนัยายน 2561

121 วัสดุการศึกษา จ านวน 30 รายการ 59,830.00                59,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0089

วันที ่2 กนัยายน 2561

122 วัสดุการศึกษา จ านวน 1 รายการ 8,400.00                  8,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พษิณุโลก ไอท ีซติี้ บจก.พษิณุโลก ไอท ีซติี้ เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0087

วันที ่8 กนัยายน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4 (1 กรกฎำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2561)

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 5 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2561 (1)

123 โครงการสอนทบทวนและส่งเสริมทักษะ คา่วัสดุ 9,500 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน ร้านพงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0060

ความเป็นเลิศทางวชิาการ กจิกรรมที ่3.2 วันที ่29 กนัยายน 2561

กจิกรรมบรรยายทางวชิาการและอบรม

เชงิปฎบิัติการ

124 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พานพุ่มดอกไม ้2,000 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพเิชฐ  โสภา นายพเิชฐ  โสภา เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PS0026

เอกลักษณ์ของชาติและภูมปิัญญาทอ้งถิน่ วันที ่19 กรกฎาคม 2561

กจิกรรมที ่22.2 กจิกรรม ประณตจติ

ปูชติคุณาจารย์ และประดับเคร่ืองหมาย

มหาวทิยาลัย

125 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พานพุ่มดอกไม้1,800 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพเิชฐ  โสภา นายพเิชฐ  โสภา เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PS0032

เอกลักษณ์ของชาติและภูมปิัญญาทอ้งถิน่ วันที ่3 สิงหาคม 2561

กจิกรรมที ่22.5 กจิกรรม วันเฉลิม

พระชนมพรรษา รัชกาลที ่10

126 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คา่วัสดุ 3,145 4,665.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพุทธวงค ์ Big C ร้านพุทธวงค ์ Big C เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PA0049

เอกลักษณ์ของชาติและภูมปิัญญาทอ้งถิน่ คา่ดอกไม ้1,520  นายพเิชฐ  โสภา  นายพเิชฐ  โสภา วันที ่15 สิงหาคม 2561

กจิกรรมที ่22.10 กจิกรรม ธรรมยาตรา

ถวายเทยีนจ าน าพรรษา

127 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คา่วัสดุ 4,665 4,665.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กลางเวยีงคอสเมติคส์ หจก.กลางเวยีงคอสเมติคส์ เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PE0240



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4 (1 กรกฎำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2561)

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 5 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2561 (1)

เอกลักษณ์ของชาติและภูมปิัญญาทอ้งถิน่ ร้านดอกไม ้  ปนิใจ พาณิชย์ ร้านดอกไม ้  ปนิใจ พาณิชย์ วันที ่9 สิงหาคม 2561

กจิกรรมที ่22.5 กจิกรรม วันเฉลิม

พระชนมพรรษา รัชกาลที ่10

128 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คา่วัสดุ 2,919 2,919.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามแม็คโคร บมจ.สยามแม็คโคร เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PE0275

เอกลักษณ์ของชาติและภูมปิัญญาทอ้งถิน่ วันที ่27 สิงหาคม 2561

กจิกรรมที ่22.4 กจิกรรม วันแมแ่หง่ชาติ

12 สิงหามหาราชนิี

129 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คา่วัสดุ 5,400 5,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน หจก.พงษศ์ักดิเ์คร่ืองเขยีน เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0086

เอกลักษณ์ของชาติและภูมปิัญญาทอ้งถิน่ วันที ่27 สิงหาคม 2561

กจิกรรมที ่22.7 กจิกรรม ประเพณี

เดินขึ้นมอพะเยา

130 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คา่วัสดุ 2,430 2,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลลิล ร้านลลิล เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PO0080

เอกลักษณ์ของชาติและภูมปิัญญาทอ้งถิน่ วันที ่27 สิงหาคม 2561

กจิกรรมที ่22.4 กจิกรรม วันแมแ่หง่ชาติ

12 สิงหามหาราชนิี

131 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พานพุ่มดอกไม ้2,550 2,550.00 เฉพาะเจาะจง นายพเิชฐ  โสภา นายพเิชฐ  โสภา เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PS0035

เอกลักษณ์ของชาติและภูมปิัญญาทอ้งถิน่ วันที ่28 สิงหาคม 2561

กจิกรรมที ่22.4 กจิกรรม วันแมแ่หง่ชาติ

12 สิงหามหาราชนิี



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4 (1 กรกฎำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2561)

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 5 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2561 (1)

132 โครงการความร่วมมอืด้านศิลปวัฒนธรรม คา่เคร่ืองเสียง 14,000. 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าองิ ซาวด์ ร้านน้ าองิ ซาวด์ เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PS0041

และภูมปิัญญาทอ้งถิน่กบัหน่วยงาน วันที ่2 กนัยายน 2561

ภายนอกและภายใน

133 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คา่ปา้ยไวนิล 500 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสือ่ปา้ยโฆษณา ร้านสือ่ปา้ยโฆษณา เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PS0039

เอกลักษณ์ของชาติและภูมปิัญญาทอ้งถิน่ วันที ่2 กนัยายน 2561

กจิกรรมที ่22.7 กจิกรรม ประเพณี

เดินขึ้นมอพะเยา

134 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คา่วัสดุ 6,000 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซทีซี ีมวิสิค เฮ้าส์ บจก.ซทีซี ีมวิสิค เฮ้าส์ เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PS0037

เอกลักษณ์ของชาติและภูมปิัญญาทอ้งถิน่ วันที ่2 กนัยายน 2561

กจิกรรมที ่22.7 กจิกรรม ประเพณี

เดินขึ้นมอพะเยา

135 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พานพุ่มดอกไม ้5,000 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพเิชฐ  โสภา นายพเิชฐ  โสภา เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PS0036

เอกลักษณ์ของชาติและภูมปิัญญาทอ้งถิน่ วันที ่8 กนัยายน 2561

กจิกรรมที ่22.7 กจิกรรม ประเพณี

เดินขึ้นมอพะเยา

136 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คา่บายศรี 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกต  ภูจ่นีพันธุ์ นายอลงกต  ภูจ่นีพันธุ์ เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PS0033

เอกลักษณ์ของชาติและภูมปิัญญาทอ้งถิน่ วันที ่8 กนัยายน 2561

กจิกรรมที ่22.11 กจิกรรมไหวค้รูดนตรีไทย



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจัดซื้อ รำคำกลำง วิธซีื้อหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4 (1 กรกฎำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2561)

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 5 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2561 (1)

นาฏศิลปไ์ทย

137 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คา่วัสดุ 2,947 2,947.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยาใจกวา้ง  บมจ.สยามแม็คโคร ร้านพะเยาใจกวา้ง  บมจ.สยามแม็คโคร เลือกร้านทีเ่หมาะสม 61216PA0055

เอกลักษณ์ของชาติและภูมปิัญญาทอ้งถิน่ ร้านเอกชยัสังฆภัณฑ ์ ร้านรัตนประทปี ร้านเอกชยัสังฆภัณฑ ์ ร้านรัตนประทปี วันที ่10 กนัยายน 2561

กจิกรรมที ่22.11 กจิกรรมไหวค้รูดนตรีไทย หจก.เจริญภัณฑด์ีพาร์ทเมน้สโตร์ หจก.เจริญภัณฑด์ีพาร์ทเมน้สโตร์

นาฏศิลปไ์ทย


