
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

1 ค่าถ่ายเอกสารฯ
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
จ านวน 1 รายการ

2,262.00                     2,262.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอส บริการ ร้านเอส บริการ 2,262.00            เสนอราคารายเดียว อว7328/0652 9 มีนาคม 2565

2 จัดซ้ือวัสดุในการด าเนินโครงการ
(โครงการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรท่ี
เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สนง.วิทยาลัยการศึกษา ) จ านวน 2 
รายการ

1,585.00                     1,585.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยาวีแคร์ 
จ านวน 1 รายการ
จ านวน 850.00 บาท
บมจ.ซีพี ออลล์
จ านวน 735.00 บาท
จ านวน 1 รายการ

ร้านยาวีแคร์ 
จ านวน 1 รายการ
จ านวน 850.00 บาท
บมจ.ซีพี ออลล์
จ านวน 735.00 บาท
จ านวน 1 รายการ

1,585.00            เสนอราคาต่ าสุด อว7328/0627 8 มีนาคม 2565

3 จัดซ้ือวัสดุในการด าเนินโครงการ
โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูฯ กิจกรรมท่ี 2 
(ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง)
จ านวน 30 รายการ

24,000.00                    24,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านอรอนงค์ กล้วยไม้หวาย 
จ านวน 10 รายการ
ราคา 4,850.00 บาท
ร้านมาย-บูม ดอกไม้สด
จ านวน 12 รายการ
ราคา 3,910.00 บาท
ร้านณัฏฐณิชาโคมล้านนา
จ านวน 4 รายการ
ราคา 8,260..00 บาท
ร้านนิวไทยเสรี
จ านวน 4 รายการ
ราคา 6,980.00 บาท

ร้านอรอนงค์ กล้วยไม้หวาย 
จ านวน 10 รายการ
ราคา 4,850.00 บาท
ร้านมาย-บูม ดอกไม้สด
จ านวน 12 รายการ
ราคา 3,910.00 บาท
ร้านณัฏฐณิชาโคมล้านนา
จ านวน 4 รายการ
ราคา 8,260..00 บาท
ร้านนิวไทยเสรี
จ านวน 4 รายการ
ราคา 6,980.00 บาท

24,000.00          เสนอราคาต่ าสุด อว7328/0651 9 มีนาคม 2565

4 จัดซ้ือชุดตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
จ านวน 100 ชุด

7,000.00                     7,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างไพบูลย์เภสัช
จ านวน 7,000 บาท

ห้างไพบูลย์เภสัช
จ านวน 7,000 บาท

7,000.00            เสนอราคารายเดียว 65219PO0006 23 มีนาคม 2565

5 วัสดุส านักงาน (ไส้กรองเคร่ืองฟอกอากาศ) 
จ านวน 1 รายการ

10,000.00                    10,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส     
จ านวน 1 รายการ
ราคา 10,000.00 บาท
หจก. จี.บี.เอ็น. กรุ๊ป
จ านวน 1 รายการ
ราคา 12,000.00 บาท
ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์
จ านวน 1 รายการ
ราคา 11,200.00 บาท

ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส     
จ านวน 1 รายการ
ราคา 10,000.00 บาท

10,000.00          เสนอราคาต่ าสุด 65219PO0007 29 มีนาคม 2565

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ปีงบประมำณ 2565
วิทยำลัยกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
ประจ ำเดือน มีนำคม พ.ศ. 2565      

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ปีงบประมำณ 2565
วิทยำลัยกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
ประจ ำเดือน มีนำคม พ.ศ. 2565      

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

6 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2565 
ประจ าเดือนมีนาคม 2565

9,000.00                     9,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส 8,710.00            เสนอราคารายเดียว 65219PE0132 18 เมษายน 2565


