
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

1

วัสดุที่ใชในการดําเนินโครงการ

จํานวน 6 รายการ

4,830.00                     4,830.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง รานขายของที่ระลึก มหาวิทยาลัยการศึกษา รานขายของที่ระลึก มหาวิทยาลัยการศึกษา 4,830.00            เสนอราคารายเดียว 65219PA0088 2 สิงหาคม 2564

2

จัดจางตัดชุดสูท 

จํานวน 1 รายการ

37,800.00                    37,800.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง รานทรัพย เทเลอร

ราคา 37,800.00 บาท

รานโมเดิรนสูท

ราคา 42,000.00 บาท

รานทรัพย เทเลอร 37,800.00          เสนอราคาต่ําสุด 64219PS0014 6 สิงหาคม 2564

3 จัดจางปรับปรุงหองสมุดและหองบัณฑิตศึกษา วิทยาลัย

การศึกษา

ํ   

500,000.00                  485,014.34               วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิภพ การโยธา หางหุนสวนจํากัด พิภพ การโยธา 484,000.00        เสนอราคารายเดียว 64219PS0015 16 สิงหาคม 2564

4

จัดซื้อครุภัณฑ

จํานวน 1 รายการ

11,700.00                    11,700.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พะเยา ซัพพลายเซอรวิส

ราคา 11,700.00 บาท

ทีแอนดทีเซ็นเตอร

ราคา 12,000.00 บาท

รานโทนเนอร เซ็นเตอร เซอรวิส

ราคา 11,940.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด พะเยา ซัพพลายเซอรวิส 11,700.00          เสนอราคาต่ําสุด 64219PO0009 19 สิงหาคม 2564

5

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

จํานวน 1 รายการ

22,000.00                    22,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พะเยา ซัพพลายเซอรวิส

ราคา 22,000.00 บาท

ทีแอนดทีเซ็นเตอร

ราคา 22,500.00 บาท

รานโทนเนอร เซ็นเตอร เซอรวิส

ราคา 22,500.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด พะเยา ซัพพลายเซอรวิส 22,000.00          เสนอราคาต่ําสุด 64219PO0010 19 สิงหาคม 2564

6

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

จํานวน 2 รายการ

29,800.00                    29,800.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พะเยา ซัพพลายเซอรวิส

ราคา 29,800.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด เม็งราย ซัพพลายเซอรวิส

ราคา 30,500.00 บาท

รานโทนเนอร เซ็นเตอร เซอรวิส

ราคา 30,400.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด พะเยา ซัพพลายเซอรวิส 29,800.00          เสนอราคาต่ําสุด 64219PO0011 19 สิงหาคม 2564

โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝกสอน) กิจกรรมที่ 11

โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝกสอน)

โครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต (กิจกรรมเสริมศักยภาพเพื่อการดําเนินงานกิจกรรมนิสิตวิทยาลัยการศึกษา)

โครงการกิจกรรมวิทยาลัยการศึกษา (กิจกรรมเสริมสรางพัฒนางานกิจการนิสิต วิทยาลัยการศึกษา)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย (กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานการวิจัย วิทยาลัยการศึกษา)

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบรายเดือน ปงบประมาณ 2564

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564      

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบรายเดือน ปงบประมาณ 2564

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564      

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

7

วัสดุที่ใชในการดําเนินโครงการ

จํานวน 1 รายการ

3,500.00                     3,500.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง รานโทนเนอร เซ็นเตอร เซอรวิส

ราคา 3,500.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด พะเยา ซัพพลายเซอรวิส

ราคา 3,800.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด เม็งรายซัพพลายเซอรวิส

ราคา 3,600.00 บาท

รานโทนเนอร เซ็นเตอร เซอรวิส 3,500.00            เสนอราคาต่ําสุด 64219PO0012 20 สิงหาคม 2564

8

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

จํานวน 2 รายการ

40,000.00                    40,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง รานโทนเนอร เซ็นเตอร เซอรวิส

ราคา 40,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด พะเยา ซัพพลายเซอรวิส

ราคา 40,800.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด เม็งราย ซัพพลายเซอรวิส

ราคา 42,500.00 บาท

รานโทนเนอร เซ็นเตอร เซอรวิส 40,000.00          เสนอราคาต่ําสุด 64219PO0013 20 สิงหาคม 2564

9

วัสดุที่ใชในการดําเนินโครงการ

จํานวน 8 รายการ

9,150.00                     9,150.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง รานจี ก็อปป เซ็นเตอร รานจี ก็อปป เซ็นเตอร 9,150.00            เสนอราคารายเดียว 64219PA0099 23 สิงหาคม 2564

10

วัสดุที่ใชในการดําเนินโครงการ

จํานวน 1 รายการ

2,200.00                     2,200.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง รานดอกไมสลุงตอง รานดอกไมสลุงตอง 2,200.00            เสนอราคารายเดียว 64219PE0224 23 สิงหาคม 2564

11

วัสดุที่ใชในการดําเนินโครงการ 

จํานวน 5 รายการ

5,000.00                     5,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง รานพุทธวงศ รานพุทธวงศ 5,000.00            เสนอราคารายเดียว 64219PE0225 23 สิงหาคม 2564

12 คาน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2564 

ประจําเดือนสิงหาคม 2564

12,000.00                    12,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วันสิริ เซอรวิส หางหุนสวนจํากัด วันสิริ เซอรวิส 6,050.00            เสนอราคารายเดียว 64219PE0252 6 กันยายน 2564

โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (กิจกรรมไหวคร)ู

โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝกสอน) กิจกรรมที่ 12

โครงการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม (ถวายเทียน)

โครงการพัฒนานักวิจัยสูการตีพิมพ (กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัย R2R บุคลากรสายสนับสนุนและพัฒนาผลงานวิจัยบุคลากรสายวิชาการ สูสากล )

โครงการพัฒนานักวิจัยสูการตีพิมพ (กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัย R2R บุคลากรสายสนับสนุนและพัฒนาผลงานวิจัยบุคลากรสายวิชาการ สูสากล )
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