
แบบ สขร.1

ล ำดับที่  รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก
ซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป วนัที่ เลขที่

1 ค่ำเช่ำสถำนทีส่ถำนทีโ่ครงกำรยกระดับผสัมฤทธิ์ 3,000.00        3,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวปรินทร์ญำดำ ออ่นคง 3,000.00    รำคำต่ ำสุด 3 ส.ค.63 166/2563
ซ้ือวสัดุโครงกำร Coaching Teams 27,060.00      27,060.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 27,060.00  รำคำต่ ำสุด 3 ส.ค.63 167/2563
จำ้งเหมำจดัท ำเอกสำรโครงกำร TFE 40,110.00      40,110.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำฝนซีร็อกซ์ 40,110.00  รำคำต่ ำสุด 4 ส.ค.63 168/2563
ซ้ือวสัดุโครงกำรสำนสัมพนัธค์รอบครัว 7,340.00        7,340.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 7,340.00    รำคำต่ ำสุด 4 ส.ค.63 169/2563

2 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิลโครงกำรสำนสัมพนัธค์รอบครัว 720.00           720.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำฝนซีร็อกซ์ 720.00       รำคำต่ ำสุด 6 ส.ค.63 170/2563
3 ซ้ือธงพระนำดำภไิชย ส.ก. 350.00           350.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 350.00       รำคำต่ ำสุด 6 ส.ค.63 171/2563
4 ค่ำน้ ำด่ืม เดือน กรกฏำคม 2563 945.00           945.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำไทยน้ ำด่ืมไฮโซน 945.00       รำคำต่ ำสุด 6 ส.ค.63 172/2563

ซ้ือวสัดุโครงกำรส่งเสริมระเบียบวนิัยลูกเสือ เนตรนำรีฯ 6,575.00        6,575.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 6,575.00    รำคำต่ ำสุด 10 ส.ค.63 173/2563
5 ค่ำเช่ำสถำนทีโ่ครงกำร Coaching Teams 3,000.00        3,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยปิยนำถ ชำวน่ำน 3,000.00    รำคำต่ ำสุด 10 ส.ค.63 174/2563
6 วสัดุโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ 900.00           900.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำฝนซีร็อกซ์ 900.00       รำคำต่ ำสุด 10 ส.ค.63 175/2563
7 ถำ่ยเอกสำรโครงกำร O-net 552.00           552.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำฝนซีร็อกซ์ 552.00       รำคำต่ ำสุด 10 ส.ค.63 176/2563
8 ถำ่ยเอกสำรโครงกำรพฒันำระบบประกนัคุณภำพ 2,881.00        2,881.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 2,881.00    รำคำต่ ำสุด 10 ส.ค.63 177/2563

ซ้ือวสัดุโครงกำรยวุกำชำดป้องกนัภยั Covid 19 78,000.00      78,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 78,000.00  รำคำต่ ำสุด 13 ส.ค.63 178/2563
9 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำร ประชุม อกศจ. คร้ังที ่9/2563 2,523.00        2,523.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำฝนซีร็อกซ์ 2,523.00    รำคำต่ ำสุด 13 ส.ค.63 179/2563

10 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศคุรุสภำ 2,850.00        2,850.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริโรจน์เคร่ืองเยน็ 2,850.00    รำคำต่ ำสุด 13 ส.ค.63 181/2563
ซ้ือวสัดุด ำเนินกำรประชุมแลกเปล่ียนโครงกำร TFE 9,920.00        9,920.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 9,920.00    รำคำต่ ำสุด 13 ส.ค.63 182/2563
ซ้ือวสัดุโครงกำรขยะเพือ่ชีวติ 27,530.00      27,530.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 27,530.00  รำคำต่ ำสุด 13 ส.ค.63 183/2563
จำ้งเหมำวเิครำะหข์อ้มูลโครงกำรเด็กปฐมวยั 14,000.00      14,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 14,000.00  รำคำต่ ำสุด 13 ส.ค.63 184/2563

11 วสัดุจดัท ำรำยงำนโครงกำรคัดเลือกผู้มมีผลงำนดีเด่น 300.00           300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำฝนซีร็อกซ์ 300.00       รำคำต่ ำสุด 14 ส.ค.63 185/2563
12 ค่ำน้ ำมัน เดือน ก.ค. 63 2,750.00        2,750.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนปัญญำคอมพวิเตอร์ฯ 2,750.00    รำคำต่ ำสุด 14 ส.ค.63 185/2563
13 วสัดุจดัท ำรำยงำนโครงกำรคัดเลือกหมูย่วูกำชำดต้นแบบ 480.00           480.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 480.00       รำคำต่ ำสุด 14 ส.ค.63 186/2563
14 ค่ำเช่ำสถำนที ่โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดี 7,000.00        7,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำฝนซีร็อกซ์ 7,000.00    รำคำต่ ำสุด 14 ส.ค.63 187/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ในรอบเดือนสิงหำคม พ .ศ. 2563
หน่วยงำน/โครงกำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจงัหวดัพะเยำ

วนัที ่31 สิงหำคม 2563

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ สัญญำหรือขอ้ตกลง



ล ำดับที่  รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก
ซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป วนัที่ เลขที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ สัญญำหรือขอ้ตกลง

15 จำ้งเหมำซ่อมปร้ินเตอร์ 350.00           350.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพะเยำใจกวำ้ง 350.00       รำคำต่ ำสุด 19 ส.ค.63 188/2563
ซ้ือวสัดุโครงกำรอบรมแกนน ำจติอำสำ 30,620.00      30,620.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 30,620.00  รำคำต่ ำสุด 19 ส.ค.63 189/2563
จำ้งเหมำรถรับส่งศึกษำดูงำนโครงกำรแกนน ำจติอำสำ 8,000.00        8,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยยงยทุธ มังคลำด 8,000.00    รำคำต่ ำสุด 19 ส.ค.63 190/2563
จำ้งเหมำจดันิทรรศกำรโครงกำร TFE 5,000.00        5,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงจฑุำรัตน์ ขลุ่ยนำค 5,000.00    รำคำต่ ำสุด 19 ส.ค.63 191/2563

16 ค่ำถำ่ยเอกสำรโครงกำรพฒันำเครือขำ่ย 771.00           771.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 771.00       รำคำต่ ำสุด 20 ส.ค.63 192/2563
ซ้ือวสัดุโครงกำรพฒันำส่งเสริมด้วยทักษะกำร Codding 15,000.00      15,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 15,000.00  รำคำต่ ำสุด 19 ส.ค.63 193/2563

17 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิลโครงกำรแกป้ัญหำยำเสพติด 1,080.00        1,080.00      เฉพำะเจำะจง หจก.พบิูลยก์จิวสัดุ 1,080.00    รำคำต่ ำสุด 21 ส.ค.63 194/2563
18 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิลโครงกำรขยะเพือ่ชีวติ 520.00           520.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเค เอส แอด๊เวอร์ไทซ่ิง 520.00       รำคำต่ ำสุด 21 ส.ค.63 195/2563
19 ค่ำจำ้งเหมำจดัตกแต่งสถำนที่ 4,800.00        4,800.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำฝนซีร็อกซ์ 4,800.00    รำคำต่ ำสุด 25 ส.ค.63 196/2563

ซ้ือวสัดุโครงกำร Coaching Teams 60,000.00      60,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 60,000.00  รำคำต่ ำสุด 25 ส.ค.63 197/2563
จำ้งเหมำจดัท ำเอกสำรประชุมพฒันำหลักสูตรฯ 10,000.00      10,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำฝนซีร็อกซ์ 10,000.00  รำคำต่ ำสุด 25 ส.ค.63 198/2563

20 จำ้งเหมำจดัท ำเกยีรติบัตรประชุมสัมมนำพฒันำหลักสูตร 2,000.00        2,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุทธดิำ ท้ำวกำร 2,000.00    รำคำต่ ำสุด 25 ส.ค.63 199/2563
ซ้ือวสัดุโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมฯ 7,000.00        7,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 7,000.00    รำคำต่ ำสุด 25 ส.ค.63 200/2563

21 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองปล้ินเตอร์ 850.00           850.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปัญญำคอมพวิเตอร์ฯ 850.00       รำคำต่ ำสุด 25 ส.ค.63 201/2563
22 ถำ่ยเอกสำรประกอบกำรประชุมสัมมนำ 737.00           737.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวปรินทร์ญำดำ ออ่นคง 737.00       รำคำต่ ำสุด 25 ส.ค.63 202/2563
23 ค่ำถำ่ยเอกสำรโครงกำรส่งเสริมระเบียบ 3,675.00        3,675.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวปรินทร์ญำดำ ออ่นคง 3,675.00    รำคำต่ ำสุด 25 ส.ค.63 203/2563
24 ค่ำถำ่ยเอกสำรและท ำเกยีรติบัติโครงกำรส่งเสริมระเบียบ 2,325.00        2,325.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริโรจน์เคร่ืองเยน็ 2,325.00    รำคำต่ ำสุด 25 ส.ค.63 204/2563
25 วสัดุอปุกรณ์โครงกำรอบรมด้ำนลูกเสือ 2,510.00        2,510.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำฝนซีร็อกซ์ 2,510.00    รำคำต่ ำสุด 25 ส.ค.63 205/2563

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์และเคร่ืองพมิพ์ 100,460.00    100,460.00  เฉพำะเจำะจง บ.โกลด์พซีีเน็ตเวร์ิค จ ำกดั ######### รำคำต่ ำสุด 31 ส.ค.63 215/2563
26 ค่ำจำ้งเหมำท ำโล่รำงวลั 1,250.00        1,250.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 1,250.00    รำคำต่ ำสุด 31 ส.ค.63 216/2563
27 ค่ำขยะ ก.ค. 63 600.00           600.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนครุภณัฑ์พะเยำ จ ำกดั 600.00       รำคำต่ ำสุด 31 ส.ค.63 217/2563


