
แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

เดือน ก.ค. - ก.ย. 62

36,000.00        36,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

เป็นเงิน 144,000 บาท

ก.ค. - ก.ย.62 36,000 บาท

        36,000.00 หจก.พะเยาซัพพลาย

เซอร์วิส

เป็นเงิน 144,000 บาท

ก.ค. - ก.ย. 62 36,000 

บาท

 144,000

(ก.ค. - ก.ย. 62)

(36,000 บาท)

ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

62219PS0001 5 ต.ค. 61

2 วัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

เดือน ก.ค. - ก.ย. 62

25,940.00        25,940.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส 

เป็นเงิน 150,000 บาท

ก.ค.-ก.ย.62 25,940 บาท

25,940.00       หจก.วันสิริ เซอร์วิส 

เป็นเงิน 150,000 บาท

ก.ค.-ก.ย..62 25,940 

บาท

 150,000

(ก.ค.-ก.ย.62)

(25,940 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 ค่าถ่ายเอกสารสมุดกระดาษ

ค้าตอบและสมุดให้ค้าปรึกษา

10,900.00        10,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

10,900 บาท

2. ร้านเค ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

13,625 บาท

10,900.00       ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

10,900 บาท

10,900.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต้่าสุด

62219PS0017 31 ก.ค. 62

5 วัสดุส้านักงาน (ถังขยะ) 5,100.00          5,100.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาคิน ปิงเมือง 

5,100 บาท

5,100.00         นายภาคิน ปิงเมือง 

5,100 บาท

5,100.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

62219PO0005 26 ก.ค. 62

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 4

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2562 (4)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 4

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2562 (4)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,700.00        22,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจ็ค ก๊อปป้ี 

22,700 บาท

22,700.00       ร้านโปรเจ็ค ก๊อปป้ี 

22,700 บาท

22,700.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

62219PO0006 31 ก.ค. 62

7 โครงการนิเทศนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ฯ

50,825.00        50,825.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

50,825 บาท

2. ร้านเค ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

55,050 บาท

50,825.00      ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

50,825 บาท

50,825.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต้่าสุด

62219PS0015 31 ก.ค. 62

8 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูฯ

25,000.00        25,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

25,000 บาท

2. ร้านเค ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

28,000 บาท

25,000.00      ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

25,000 บาท

25,000.00           เป็นผู้เสนอราคา

ต้่าสุด

62219PS0016 31 ก.ค. 62

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

"การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ EdPEx"

9,000.00          9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

9,000 บาท

2. ร้านเค ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

11,250 บาท

9,000.00        ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

9,000 บาท

9,000.00             เป็นผู้เสนอราคา

ต้่าสุด

62219PO0018 16 ส.ค. 62

10

10.1 ค่าของท่ีระลึก 810.00             810.00           วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยพะเยา 

810 บาท

810.00           มหาวิทยาลัยพะเยา 810

 บาท

810.00                ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 18 ก.ค. 62

10.2 ค่าถ่ายเอกสาร 2,000.00          2,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เอส.บริการ 

2,000 บาท

2,000.00        ร้านเอ็น.เอส.บริการ 

2,000 บาท

2,000.00             ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 19 ก.ค. 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงานและศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 4

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2562 (4)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

10.3 ค่าเช่าเหมารถยนต์ (รถตู้) 30,000.00        30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นายมนตรี กลางหมู่

15,000 บาท

2. นายดนุพล โยธาดี

15,000 บาท

30,000.00      1. นายมนตรี กลางหมู่

15,000 บาท

2. นายดนุพล โยธาดี

15,000 บาท

30,000.00           ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 19 ก.ค. 62

10.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 450.00             450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์พิมพ์ดีเซ็น

เตอร์พลัส 450 บาท

450.00           โรงพิมพ์พิมพ์ดีเซ็น

เตอร์พลัส 450 บาท

450.00                ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 15 ก.ค. 62

11

11.1 ค่าของท่ีระลึก 1,350.00 1,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยพะเยา 

1,350 บาท

1,350.00         มหาวิทยาลัยพะเยา 

1,350 บาท

1,350.00             ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 31 ก.ค. 62

12

12.1 วัสดุโครงการ 17,230.00         17,230.00       วิธีเฉพาะเจาะจง 1. เอกชัยสังฆภัณฑ์ (มาลัย)

 11,030 บาท

2. ดาราดอกไม้สด (พ่ีกบ) 

6,200 บาท

17,230.00       1. เอกชัยสังฆภัณฑ์ 

(มาลัย) 11,030 บาท

2. ดาราดอกไม้สด (พ่ี

กบ) 6,200 บาท

17,230.00            ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 19 ก.ค. 62

โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร AUN QA 2561

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 4

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2562 (4)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

13

13.1 วัสดุโครงการ 1,800.00          1,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

1,800 บาท

1,800.00         ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

1,800 บาท

1,800.00             ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 31 ก.ค. 62

14

14.1 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,742.00          2,742.00        วิธีเฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร 

2,742 บาท

2,742.00         สยามแม็คโคร 

2,742 บาท

2,742.00             ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 11 ก.ย. 62

15

15.1 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 4,000.00          4,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์ ออ่นน้อม 

4,000 บาท

4,000.00        นายณัฐวัฒน์ ออ่นน้อม 

4,000 บาท

4,000.00             ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 24 ส.ค. 62

15.2 ค่าจ้างเหมาบริการ 6,000.00          6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสสร ม่วงคุ้ม 

6,000 บาท

6,000.00        นางสาวนถัสสร ม่วงคุ้ม 

6,000 บาท

6,000.00             ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 24 ส.ค. 62

โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์ฯ ก.6

เพ่ือรองรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ ในการจัดประชุมภายในฯ

โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ก.9



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 4

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2562 (4)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

16

16.1 วัสดุโครงการ 22,938.00        22,938.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน

4,800 บาท

2. ร้านไม้น้้า 

8,318 บาท

3. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

9,820 บาท

22,938.00      1. หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน

4,800 บาท

2. ร้านไม้น้้า 

8,318 บาท

3. ร้านเดอะเบสท์ 

ครุภัณฑ์

9,820 บาท

22,938.00           ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 30 ส.ค. 62

17

17.1 วัสดุโครงการ 795.00             795.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 

795 บาท

795.00           หจก.สมุดลานนา

เชียงใหม่ 795 บาท

795.00                ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 20 ก.ย. 62

17.2 ค่าของท่ีระลึก 1,746.00           1,746.00        วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยพะเยา 

1,746 บาท

1,746.00         มหาวิทยาลัยพะเยา 

1,746 บาท

1,746.00             ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 16 ก.ย. 62

17.3 ค่าจ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) 12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นายเด่น สุวรรณ

6,000 บาท

2. นายธีระพงศ์ สุริยะ

6,000 บาท

12,000.00       1. นายเด่น สุวรรณ

6,000 บาท

2. นายธีระพงศ์ สุริยะ

6,000 บาท

12,000.00           ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 21 ก.ย. 62

โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์ฯ ก.7

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ EdPEx ก.2



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 4

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2562 (4)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

18

18.1 ค่าของท่ีระลึก 765.00             765.00           วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยพะเยา

765 บาท

765.00           มหาวิทยาลัยพะเยา

765 บาท

765.00                ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด้าเนิน

โครงการ

- 6 ก.ย. 62

โครงการพัฒนาครูเพ่ือส่งเสริมการจัดการ STAM Education


