
แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

เดือน เม.ย. - มิ.ย..62

36,000.00        36,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

เป็นเงิน 144,000 บาท

เม.ย.-มิ.ย..62 36,000 บาท

        36,000.00 หจก.พะเยาซัพพลาย

เซอร์วิส

เป็นเงิน 144,000 บาท

เม.ย.-มิ.ย.62 36,000 บาท

 144,000

(เม.ย.-มิ.ย.62)

(36,000 บาท)

ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

62219PS0001 5 ต.ค. 61

2 วัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

เดือน เม.ย..-มิ.ย.62

16,740.00         16,740.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส 

เป็นเงิน 150,000 บาท

เม.ย.-มิ.ย.62 16,740 บาท

16,740.00       หจก.วันสิริ เซอร์วิส 

เป็นเงิน 150,000 บาท

เม.ย.-มิ.ย.62 16,740 

บาท

 150,000

(เม.ย.-มิ.ย.62)

(16,740 บาท)

ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

62219PO0001 1 ต.ค. 61

3 ค่าเช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ท่ี

น่ัง(พร้อมพนักงานขับรถ)จ้านวน 1

 คัน 

ประจ้าปีงบประมาณ 2562-2567

 (เม.ย.-มิ.ย.62)

 1,995,000.00

(33,250.00)

 1,995,000.00

(33,250.00)

วิธีประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์ 

e-bidding

หจก. กว๊านพะเยา 2014 ทราน

สปอร์ต เป็นเงิน 1,840,739.55

(30,833.33) บาท

  1,840,739.55

(30,833.33)

หจก. กว๊านพะเยา 2014

 ทรานสปอร์ต เป็นเงิน 

1,840,739.55

(30,833.33) บาท

  1,840,739.55

(30,833.33)

เป็นผู้เสนอราคา

ต้่าสุด

40/2562 14 มี.ค. 62

4

4.1

4.1.1 ค่าเช่าเหมารถ            3,500.00          3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนศักด์ิ เมืองมูล 

เป็นงิน 3,500 บาท

          3,500.00 นายธนศักด์ิ เมืองมูล 

เป็นงิน 3,500 บาท

              3,500.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 3 เม.ย. 62

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 3

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2562 (3)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารการศึกษา

กิจกรรมท่ี 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 3

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2562 (3)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

5

5.1 ค่าพวงมาลา             2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สด ลุงป๋อง-

ป้าฮอม เป็นเงิน 2,000 บาท

          2,000.00 ร้านดอกไม้สด ลุงป๋อง-

ป้าฮอม เป็นเงิน 2,000 

บาท

              2,000.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 25 เม.ย. 62

6

6.1 ค่าจ้างเหมาบริการ            5,500.00          5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นางสาวสุปราณี สุขดี

เป็นเงิน 2,000 บาท

2. ร้านพี.ซีร็อคซ์

เป็นเงิน 3,500 บาท

          5,500.00 1. นางสาวสุปราณี สุขดี

เป็นเงิน 2,000 บาท

2. ร้านพี.ซีร็อคซ์

เป็นเงิน 3,500 บาท

              5,500.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 25 เม.ย. 62

7

7.1

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน)

กิจกรรมท่ี 4 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 3

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2562 (3)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

7.1.1 วัสดุโครงการ 15,274.00         15,274.00       วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านไม้น้้า 

เป็นเงิน 3,339 บาท

2. ร้านสินค้าราคาถูก

เป็นเงิน 800 บาท

3. สยามแม็คโคร

เป็นเงิน 880 บาท

4. ร้านเอ็น.เอส. บริการ

เป็นเงิน 2,400 บาท

5. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์ 

เป็นเงิน 7,855 บาท

15,274.00       1. ร้านไม้น้้า 

เป็นเงิน 3,339 บาท

2. ร้านสินค้าราคาถูก

เป็นเงิน 800 บาท

3. สยามแม็คโคร

เป็นเงิน 880 บาท

4. ร้านเอ็น.เอส. บริการ

เป็นเงิน 2,400 บาท

5. ร้านเดอะเบสท์ 

ครุภัณฑ์ 

เป็นเงิน 7,855 บาท

15,274.00

7.1.2 ค่าเล้ียงรับรอง 5,590.00          5,590.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ถ้วยก๋าไก่ แอนด์ 

เป็นเงิน 5,590 บาท

5,590.00        หจก.ถ้วยก๋าไก่ แอนด์ 

เป็นเงิน 5,590 บาท

5,590.00

8

8.1

8.1.1 วัสดุโครงการ 8,720.00          8,720.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านป้านา&น้องแม็ค 

ดอกไม้สด

เป็นเงิน 8,720 บาท

8,720.00        ร้านป้านา&น้องแม็ค 

ดอกไม้สด

เป็นเงิน 8,720 บาท

8,720.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 29 เม.ย. 62

ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 4 เม.ย. 62

โครงการท้านุบ้ารุงศิลปะฯ

กิจกรรมสงกรานต์ รดน้้าด้าหัวผู้บริหาร



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 3

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2562 (3)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

9

9.1

9.1.1 วัสดุโครงการ 20,157.00         20,157.00       วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านกลมลักษณ์ ดอกไม้สด

เป็นเงิน 8,270 บาท

2. ร้านน้อย-เรียม ดอกไม้สด

เป็นเงิน 4,290 บาท

3. ร้านณัฏฐณิชาโคมล้านนา

เป็นเงิน 6,120 บาท

4. ตระกูลเงิน 3

เป็นเงิน 1,477 บาท

20,157.00       1. ร้านกลมลักษณ์ ดอกไม้สด

เป็นเงิน 8,270 บาท

2. ร้านน้อย-เรียม ดอกไม้สด

เป็นเงิน 4,290 บาท

3. ร้านณัฏฐณิชาโคมล้านนา

เป็นเงิน 6,120 บาท

4. ตระกูลเงิน 3

เป็นเงิน 1,477 บาท

20,157.00            ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 14 พ.ค. 62

10

10.1 ค่าของท่ีระลึก               985.00             985.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. มหาวิทยาลัยพะเยา

เป็นเงิน 985 บาท

             985.00 1. มหาวิทยาลัยพะเยา

เป็นเงิน 985 บาท

                 985.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 26 มิ.ย. 62

11

11.1

11.1.1 วัสดุโครงการ           13,740.00         13,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

เป็นเงิน 2,850 บาท

2. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 9,810 บาท

3. ร้านนกน้อยเคร่ืองเขียน

เป็นเงิน 480 บาท

4. ร้านเอ็น.เอส. บริการ

เป็นเงิน 600 บาท

         13,740.00 1. ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

เป็นเงิน 2,850 บาท

2. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 9,810 บาท

3. ร้านนกน้อยเคร่ืองเขียน

เป็นเงิน 480 บาท

4. ร้านเอ็น.เอส. บริการ

เป็นเงิน 600 บาท

             13,740.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 28 มิ.ย. 62

กิจกรรมท่ี 5 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ

โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับปริญญา

ประสานงานโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นภาษาอังกฤษ

โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ


