
แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

เดือน ม.ค.-มี.ค.62

36,000.00      36,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

เป็นเงิน 144,000 บาท

ม.ค.-มี.ค.62 36,000 บาท

     36,000.00 หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

เป็นเงิน 144,000 บาท

ม.ค.-มี.ค.62 36,000 บาท

 144,000

(ม.ค.-มี.ค.62)

(36,000 บาท)

ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

62219PS0001 5 ต.ค. 61

2 ค่าจ้างเหมาบริการ

(ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ UP 

Green)

46,870.00      46,870.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสาน อุน่เมือง 

เป็นเงิน 46,870 บาท

46,870.00    นายประสาน อุน่เมือง 

เป็นเงิน 46,870 บาท

46,870.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

61219PS0010 20 มี.ค. 62

3 ค่าถ่ายเอกสารฯ 10,200.00      10,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์เป็น

เงิน 10,200 บาท

2.ร้านเค ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เป็น

เงิน 12,000 บาท

10,200.00    ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์เป็นเงิน 

10,200 บาท

10,200.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่่าสุด

61219PS0008 13 ก.พ. 62

4 ค่าถ่ายเอกสารฯ หลักสูตรฯ 27,855.00      27,855.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์  เป็น

เงิน 27,855 บาท

27,855.00    ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์  เป็นเงิน

 27,855 บาท

27,855.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

61219PS0013 25 มี.ค. 62

5 วัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

เดือน ม.ค.-มี.ค.62

35,560.00      35,560.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส 

เป็นเงิน 150,000 บาท

ม.ค.-มี.ค.62 35,560 บาท

35,560.00   หจก.วันสิริ เซอร์วิส 

เป็นเงิน 150,000 บาท

ม.ค.-มี.ค.62 35,560 บาท

 150,000

(ม.ค.-มี.ค.62)

(35,560 บาท)

ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

62219PO0001 1 ต.ค. 61

6 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,994.00        1,994.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด 

(มหาชน)

เป็นเงิน 1,994 บาท

1,994.00      บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด 

(มหาชน)

เป็นเงิน 1,994 บาท

1,994.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

- 19 ก.พ. 62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 2

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2562 (2)

ล าดับท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 2

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2562 (2)

ล าดับท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

7

7.1 ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี 6,500.00        6,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ สบบง

เป็นเงิน 6,500 บาท

6,500.00     นายพิทักษ์ สบบง

เป็นเงิน 6,500 บาท

6,500.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด่าเนิน

โครงการ

- 23 ม.ค. 62

8

8.1

8.1.1 ค่าเล้ียงรับรอง 4,340.00        4,340.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชาริน คาเฟ่

เป็นเงิน 4,340 บาท

4,340.00      ร้านชาริน คาเฟ่

เป็นเงิน 4,340 บาท

4,340.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด่าเนิน

โครงการ

- 21 ก.พ. 62

9

9.1

9.1.1 ค่าวัสดุโครงการ 10,904.00      10,904.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 9,584 บาท

2. ร้านเอ็นเอส บริการ

เป็นเงิน 1,320 บาท

10,904.00    1. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 9,584 บาท

2. ร้านเอ็นเอส บริการ

เป็นเงิน 1,320 บาท

10,904.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด่าเนิน

โครงการ

- 31 ม.ค. 62

โครงการนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 นิสิตฝึกฯ

โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ

โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ ก.3 (ระหว่างวันท่ี 4-31 ม.ค.62)



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 2

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2562 (2)

ล าดับท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

9.2

9.2.1 ค่าวัสดุโครงการ 18,823.00      18,823.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านโทนเนอร์ เซ้นเตอร์ 

เซอร์วิส 

เป็นเงิน 6,258 บาท

2. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 3,300 บาท

3. ร้านโปรเจค ก๊อปป้ี

เป็นเงิน 9,265 บาท

18,823.00    1. ร้านโทนเนอร์ เซ้นเตอร์ 

เซอร์วิส 

เป็นเงิน 6,258 บาท

2. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 3,300 บาท

3. ร้านโปรเจค ก๊อปป้ี

เป็นเงิน 9,265 บาท

18,823.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด่าเนิน

โครงการ

- 22 ก.พ. 62

10

10.1

10.1.1 ค่าของท่ีระลึก 746.00           746.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านขายของท่ีระลึก ม.พะเยา 

เป็นเงิน 746 บาท

746.00        ร้านขายของท่ีระลึก ม.พะเยา 

เป็นเงิน 746 บาท

746.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด่าเนิน

โครงการ

- 4 มี.ค. 62

11

11.1

11.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ

(ค่าเช่าเหมารถ)

15,200.00 15,200 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นายแก้วมูล สุริยะ

เป็นเงิน 7,600 บาท

2. นายเด่น สุวรรณ

เป็นเงิน 7,600 บาท

15,200.00 1. นายแก้วมูล สุริยะ

เป็นเงิน 7,600 บาท

2. นายเด่น สุวรรณ

เป็นเงิน 7,600 บาท

15,200.00        ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

ใช้ในการด่าเนิน

โครงการ

- 28 มี.ค. 62

โครงการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพ่ือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ของคุรุสภา (หลักสูตร 59,60)

กิจกรรมท่ี 1 Stokeholders

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน)

โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ ก.4 (ระหว่างวันท่ี 1-28 ก.พ.62)

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ ก .2 ประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2562



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 2

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2562 (2)

ล าดับท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

12

12.1

12.1.1 วัสดุโครงการ 5,035.00 5,035.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอกชัยสังฆภัณฑ์ (มาลัย)

เป็นเงิน 5,035 บาท

5,035.00 เอกชัยสังฆภัณฑ์ (มาลัย)

เป็นเงิน 5,035 บาท

5,035.00         ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

ใช้ในการด่าเนิน

โครงการ

- 8 ก.พ. 62

12.2

12.1.1 วัสดุโครงการ 24,960.00 24,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ร้านดาวเรืองดอกไม้สด

เป็นเงิน 9,040 บาท

2.ร้านสิริรัตน์

เป็นเงิน 6,320 บาท

3. ร้านณัฏฐณิชาโคมล้านนา

เป็นเงิน 9,600 บาท

24,960.00 1.ร้านดาวเรืองดอกไม้สด

เป็นเงิน 9,040 บาท

2.ร้านสิริรัตน์

เป็นเงิน 6,320 บาท

3. ร้านณัฏฐณิชาโคมล้านนา

เป็นเงิน 9,600 บาท

24,960.00       ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

ใช้ในการด่าเนิน

โครงการ

- 29 มี.ค. 62

กิจกรรมประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง

โครงการท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมท่าบุญวิทยาลัยการศึกษา



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 2

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2562 (2)

ล าดับท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

13

13.1

13.1.1 วัสดุโครงการ 23,350.00 23,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ร้านกลมลักษณ์ ดอกไม้สด

เป็นเงิน 9,900 บาท

2.ร้านดอกไม้ชายน้อย

เป็นเงิน 7,600 บาท

3. ร้านอรอนงค์ กล้วยไม้หวาย

เป็นเงิน 5,850 บาท

23,350.00 1.ร้านกลมลักษณ์ ดอกไม้สด

เป็นเงิน 9,900 บาท

2.ร้านดอกไม้ชายน้อย

เป็นเงิน 7,600 บาท

3. ร้านอรอนงค์ กล้วยไม้หวาย

เป็นเงิน 5,850 บาท

23,350.00       ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

ใช้ในการด่าเนิน

โครงการ

- 8 ก.พ. 62

14

14.1

14.1.1 วัสดุโครงการ 3,360.00 3,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านเมิจ ปร้ินแอนด์ดีไซน์

เป็นเงิน 2,800 บาท

2. ร้านไม้น่้า 

เป็นเงิน 560 บาท

3,360.00 1. ร้านเมิจ ปร้ินแอนด์ดีไซน์

เป็นเงิน 2,800 บาท

2. ร้านไม้น่้า 

เป็นเงิน 560 บาท

3,360.00         ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

ใช้ในการด่าเนิน

โครงการ

- 8 ก.พ. 62

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและความเป้นผู้น่า กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมเสริมสร้างนิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรม วันเกียรติยศวิทยาลัยการศึกษา


