
แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

1 ค่าเช่าโปรแกรม Zoom 1,000.00          1,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

Zoom Video 

Communications lns.

977.25           Zoom Video 

Communications lns.

977.25            เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

อว7328/0940 12 เม.ย. 63

2

วัสดุในการด าเนินโครงการ 6,975.00          6,975.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

เดอะเบสท์ ครุภัณฑ์ 6,975.00        เดอะเบสท์ ครุภัณฑ์ 6,975.00         เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

อว7328/0787 23 มี.ค. 63

ครุภัณฑ์ และวัสดุในการด าเนิน

โครงการ

34,680.00        34,680.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1. หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

2. ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

3. หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอร์วิส

34,680.00      หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

34,680.00       เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

63219PO0007 25 เม.ย. 63

ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/เข้าเล่ม 25,000.00        25,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

ว่าที  ร.ต.โสธร ศรีอาวุธ 25,000.00      ว่าที  ร.ต.โสธร ศรีอาวุธ 25,000.00        เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

63219PS0016 15 เม.ย. 63

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ 82,000.00        82,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

นายณัฐพงศ์ แก้วรากมุข 82,000.00      นายณัฐพงศ์ แก้วรากมุข 82,000.00       เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

63219PS0017 15 เม.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 3

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2563 (3)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน)

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 3

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2563 (3)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

3

ค่าถ่ายเอกสารสมุดบัญชีลงเวลา 30,000.00        30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1. ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

2. ร้านเค ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

30,000.00      ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 25,000.00        เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

63219PS0014 23 มี.ค. 63

4 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 

เม.ย.63

12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

หจก.วันสิริ เซอร์วิส 1,000.00         หจก.วันสิริ เซอร์วิส 1,000.00          ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

อว7328/2139 3 ต.ค. 62

5 ครุภัณฑ์การศึกษา 36,980.00        36,980.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1.บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี

 จ ากัด

2. หจก.มณีอเิล็กทรอนิกส์

3. คอมพิวเตอร์แคร์

36,980.00      บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี 

จ ากัด

36,980.00       เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

63219PO0008 15 เม.ย. 63

6 โครงการจัดซ้ือเครื องฟอกอากาศ

 ชนิดต้ังพ้ืน เครื องพ่นแอลกอฮอล์

 และเครื องวัดอุณหภูมิร่างกาย

97,900.00        97,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1. ร้านโปรเจ็ค ก๊อปป้ี

2. ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ 

เซอร์วิส

3. หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอร์วิส

97,900.00      ร้านโปรเจ็ค ก๊อปป้ี 97,900.00       เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

63219PO0010 26 พ.ค. 63

7 วัสดุส านักงาน 62,434.00        62,434.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

หจก.พะเยาเครื องเขียน 62,434.00       หจก.พะเยาเครื องเขียน 62,434.00        เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

63219PO0012 29 พ.ค. 63

โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 3

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2563 (3)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 41,350.00         41,350.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1. ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ 

เซอร์วิส

2. ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

3. หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

41,350.00        ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ 

เซอร์วิส

41,350.00        เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

63219PO0013 29 พ.ค. 63

9 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 

พ.ค.63

12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

หจก.วันสิริ เซอร์วิส 1,000.00         หจก.วันสิริ เซอร์วิส 1,000.00          ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

อว7328/2139 3 ต.ค. 62

10 จัดพิมพ์การ์ด Congratulaions 3,000.00          3,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

ร้านกอบค าการพิมพ์ 3,000.00        ร้านกอบค าการพิมพ์ 3,000.00         เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

63219PS0020 29 พ.ค. 63

11 ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตร 6,300.00          6,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 6,300.00        ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 6,300.00         เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

63219PS0021 29 พ.ค. 63

12 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 

มิ.ย.63

12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

หจก.วันสิริ เซอร์วิส 2,400.00        หจก.วันสิริ เซอร์วิส 2,400.00          ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

อว7328/2139 3 ต.ค. 62

13

หน้ากาก Face Shield 560.00             560.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

มหาวิทยาลัยพะเยา (ร้าน

จ าหน่ายของที ระลึก)

560.00           มหาวิทยาลัยพะเยา (ร้าน

จ าหน่ายของที ระลึก)

560.00            เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

อว7328/1376 10 มิ.ย. 63

ค่าเล้ียงรับรอง 10,000.00        10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

หจก.ภูพันธ์ 2017 9,645.00        หจก.ภูพันธ์ 2017 9,645.00         เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

อว7328/1377 10 มิ.ย. 63

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน)



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 3

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2563 (3)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

14

วัสดุในการด าเนินโครงการ 5,000.00          5,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1. บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม

 จ ากัด

2. บริษัท โกลด์ พีซี 

เน็ตเวิร์ค จ ากัด

3. พะเยาดับเพลิง

4. ร้านรุ่งโรจน์

5. หจก.พะเยาเครื องเขียน

6.  เจ-วัน

4,489.00        1. บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม

 จ ากัด 420 บาท

2. บริษัท โกลด์ พีซี 

เน็ตเวิร์ค จ ากัด  320 บาท

3. พะเยาดับเพลิง 800 บาท

4. ร้านรุ่งโรจน์ 460 บาท

5. หจก.พะเยาเครื องเขียน 

525 บาท

6.  เจ-วัน 1,964 บาท

4,489.00         เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

อว7328/1431 15 มิ.ย. 63

15 หน้ากาก Face Shield 3,500.00          3,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

มหาวิทยาลัยพะเยา (ร้าน

จ าหน่ายของที ระลึก)

3,500.00        มหาวิทยาลัยพะเยา (ร้าน

จ าหน่ายของที ระลึก)

3,500.00         เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

63219PO0015 18 มิ.ย. 63

16 จัดพิมพ์การ์ด Congratulaions 1,000.00          1,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

ร้านกอบค าการพิมพ์ 1,000.00         ร้านกอบค าการพิมพ์ 1,000.00          เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

63219PS0022 30 มิ.ย. 63

โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิต ม.พะเยา 

กิจกรรม 3 กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่


