
ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

1 ค่าจ้างเหมาบริการ 

(ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์)

50,000.00      50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

นายประสาน อุน่เมือง 

เป็นเงิน 50,000 บาท

     50,000.00 นายประสาน อุน่เมือง         50,000.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

63219PS0009 27 ม.ค. 63

2 ค่าซ่อมแซม/ค่าบ่ารุง

(ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์)

40,000.00      40,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

นายประสาน อุ่นเมือง 

เป็นเงิน 37,740 บาท

40,000.00    นายประสาน อุ่นเมือง 37,740.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

63219PS0009 27 ม.ค. 63

3 วัสดุเครื องแต่งกาย 20,000.00      20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ร้านขายของที ระลึก)

เป็นเงิน 17,820 บาท

20,000.00    มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ร้านขายของที ระลึก)

17,820.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

63219PO0005 22 ม.ค. 63

4 ค่าถ่ายเอสการรายเดือน

(หลักสูตรและเอกสารอื นๆ)

41,560.00      41,560.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 41,560 บาท

41,560.00    ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์          41,560.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

63219PS0007 10 ม.ค. 63

5

ค่าจ้างจัดนิทรรศการ 

1 คณะ 1 โมเดล

9,000.00       9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

นายศตวรรษ ไชยวุฒิ

เป็นเงิน 9,000 บาท

9,000.00     นายศตวรรษ ไชยวุฒิ 9,000.00         เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

อว7328/0038 6 ม.ค. 63

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 720.00          720.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

ร้านนครนิวส์อิงค์เจ็ท

เป็นเงิน 720 บาท

720.00        ร้านนครนิวส์อิงค์เจ็ท 720.00           เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

อว7328/0039 6 ม.ค. 63

6

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็ก

เล่น

12,000.00      12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

นายก้าวหน้า หาญพญาไพร

เป็นเงิน 11,900 บาท

12,000.00    นายก้าวหน้า หาญพญาไพร 11,900.00        เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

63219PS0008 16 ม.ค. 63

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563  

วิทยาลัยการศึกษา

ประจ าเดือน มกราคม 63 

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

โครงการนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล

โครงการ UP CSR สู่ UP CSV โรงเรียนบ้านสันติสุข



ค่าเล้ียงรับรอง 3,000.00       3,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

นางสาวสุวะพา ขันทะจักร์

เป็นเงิน 3,000 บาท

3,000.00     นางสาวสุวะพา ขันทะจักร์ 3,000.00         เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

อว7328/0304 30 ม.ค. 63

7

7.1

ค่าเล้ียงรับรอง 6,000.00       6,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

หจก.กรกนกพร

เป็นเงิน 5,906 บาท

6,000.00     หจก.กรกนกพร 5,906.00        เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

อว7328/0106 13 ม.ค. 63

ค่าของที ระลึก 700.00          700.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

มหาวิทยาลัยพะเยา

(ร้านขายของที ระลึก)

เป็นเงิน 648 บาท

700.00        มหาวิทยาลัยพะเยา

(ร้านขายของที ระลึก)

648.00           เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

อว7328/0107 13 ม.ค. 63

7.2

ค่าเล้ียงรับรอง 4,000.00        4,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

หจก.โซกู๊ด พะเยา

เป็นเงิน 3,984 บาท

4,000.00     หจก.โซกู๊ด พะเยา 3,984.00         เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

อว7328/0169 20 ม.ค. 63

ค่าของที ระลึก 750.00          750.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นส

โตร์

เป็นเงิน 712 บาท

750.00        หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นส

โตร์

712.00            เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

อว7328/0170 20 ม.ค. 63

8

ค่าถ่ายเอสการ 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

พี ซีร็อค สาขา 2

เป็นเงิน 3,000 บาท

3,000.00 พี ซีร็อค สาขา 2

เป็นเงิน 3,000 บาท

3,000.00         เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

อว7328/0302 30 ม.ค. 63

กิจกรรมที  2 

กิจกรรมที  3

โครงการแลกเปลี ยนเรียนรู้เพื อการผลิตสื อออนไลน์

โครงการพัฒนาวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


