
แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

1 วัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

ก.ค.63

12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

หจก.วันสิริ เซอร์วิส 5,190.00         หจก.วันสิริ เซอร์วิส 5,190.00             ตำม พ.ร.บ. กำร

จัดซ้ือจัดจ้ำง 2560

อว7328/2139 3 ต.ค. 62

2 จ้ำงตัดเคร่ืองแต่งกำย (ชุดสูท) 74,000.00        74,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

1. ร้ำนทรัพย์ เทเลอร์ 

74,000 บำท 

2. ร้ำนโมเดิร์นสูท

81,400 บำท

74,000.00       ร้ำนทรัพย์ เทเลอร์ 74,000.00           เป็นผู้เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

63219PS0023 8 ก.ค. 63

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,710.00           7,710.00        วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

1. หจก.พะเยำ ซัพพลำย 

เซอร์วิส 7,710 บำท

2. หจก.เม็งรำยซัพพลำย

เซอร์วิส 8,140 บำท

3. ร้ำนทีแอนด์ทีเซ้นเตอร์ 

7,930 บำท

7,710.00         หจก.พะเยำ ซัพพลำย 

เซอร์วิส

7,710.00             เป็นผู้เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

63219PO0016 21 ก.ค. 63

4

วัสดุในกำรด้ำเนินโครงกำร 2,750.00          2,750.00        วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

บริษัท แสนสุคนธ์ จ้ำกัด 

2,750 บำท

2,750.00        บริษัท แสนสุคนธ์ จ้ำกัด 2,750.00             เป็นผู้เสนอรำคำ

รำยเดียว

อว7328/1629 8 ก.ค. 63

5

ค่ำถ่ำยเอกสำร 9,800.00          98,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

ร้ำนจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

9,800 บำท

9,800.00        ร้ำนจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 9,800.00             เป็นผู้เสนอรำคำ

รำยเดียว

อว7328/1675 14 ก.ค. 63

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

โครงกำรนิเทศนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 และภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2563 กิจกรรมท่ี 6

โครงกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร (AUN QA)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 4

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2563 (4)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 4

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2563 (4)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

6 วัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

ส.ค.63

12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

หจก.วันสิริ เซอร์วิส 5,690.00        หจก.วันสิริ เซอร์วิส 5,690.00             ตำม พ.ร.บ. กำร

จัดซ้ือจัดจ้ำง 2560

อว7328/2139 3 ต.ค. 62

7 โครงกำรจัดซ้ือชุดสตูดิโอและส่ือ

กำรเรียนกำรสอนออนไลน์

209,670.00      209,670.00    วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

1. หจก.พะเยำ ซัพพลำย 

เซอร์วิส 209,670 บำท

2. ร้ำนทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์ 

224,800 บำท

3. หจก.เม็งรำยซัพพลำย

เซอร์วิส 225,000 บำท

209,670.00     หจก.พะเยำ ซัพพลำย 

เซอร์วิส

209,670.00         เป็นผู้เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

63219PO0018 7 ส.ค. 63

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,400.00          2,400.00        วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

1. ร้ำนโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ 

เซอร์วิส 2,400 บำท

2. ร้ำนทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์ 

2,550 บำท

3. หจก.เม็งรำยซัพพลำย

เซอร์วิส 2,700 บำท

2,400.00        ร้ำนโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ 2,400.00             เป็นผู้เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

63219PO0020 21 ส.ค. 63

9

วัสดุในกำรด้ำเนินโครงกำร 4,486.00          4,486.00        วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

หจก. พะเยำเคร่ืองเขียน 

4,486 บำท

4,486.00        หจก. พะเยำเคร่ืองเขียน 4,486.00             เป็นผู้เสนอรำคำ

รำยเดียว

อว7328/1863 3 ส.ค. 63

โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรมควำมโปร่งใส



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 4

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2563 (4)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

10

วัสดุในกำรด้ำเนินโครงกำร 500.00             500.00          วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

ร้ำนนกน้อยเคร่ืองเขียน 

500 บำท

500.00           ร้ำนนกน้อยเคร่ืองเขียน 500.00               เป็นผู้เสนอรำคำ

รำยเดียว

อว7328/1882 4 ส.ค. 63

11

วัสดุในกำรด้ำเนินโครงกำร 4,850.00          4,850.00        วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

อุดมเนิสเซอร่ี สำขำพะเยำ

 4,850 บำท

4,850.00        อุดมเนิสเซอร่ี สำขำ

พะเยำ

4,850.00             เป็นผู้เสนอรำคำ

รำยเดียว

อว7328/2063 21 ส.ค. 63

12

ของท่ีระลึก 4,190.00          4,190.00        วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

บริษัทโรบินสัน จ้ำกัด 

4,190 บำท

4,190.00         บริษัทโรบินสัน จ้ำกัด 4,190.00             เป็นผู้เสนอรำคำ

รำยเดียว

อว7328/2105 21 ส.ค. 63

ค่ำเช่ำห้องประชุม 25,000.00        25,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

โรงแรม คำทิลิยำ 

25,000 บำท

25,000.00      โรงแรม คำทิลิยำ 25,000.00           เป็นผู้เสนอรำคำ

รำยเดียว

อว7328/2135 21 ส.ค. 63

13 วัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

ก.ย.63

12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

หจก.วันสิริ เซอร์วิส 6,430.00        หจก.วันสิริ เซอร์วิส 6,430.00             ตำม พ.ร.บ. กำร

จัดซ้ือจัดจ้ำง 2560

อว7328/2139 3 ต.ค. 62

14

ของท่ีระลึก 2,323.00          2,323.00        วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

ร้ำนขำยของท่ีระลึก 

มหำวิทยำลัยพะเยำ

2,323 บำท

2,323.00        ร้ำนขำยของท่ีระลึก 

มหำวิทยำลัยพะเยำ

2,323.00             เป็นผู้เสนอรำคำ

รำยเดียว

อว7328/2151 26 ส.ค. 63

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 

(เส้ือโปโลพร้อมปัก)

1,800.00          1,800.00        วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

ร้ำนเอ็ม เค สปอร์ต

(MK SPORT)

1,800 บำท

1,800.00         ร้ำนเอ็ม เค สปอร์ต 

(MK SPORT)

1,800.00             เป็นผู้เสนอรำคำ

รำยเดียว

อว7328/2160 26 ส.ค. 63

โครงกำรนิเทศนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 และภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2563 กิจกรรมท่ี 7

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติงำนและศึกษำดูงำนด้ำนประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ

โครงกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมน่ำอยู่ วศ.

โครงกำรจัดท้ำแผนยุทธศำสตร์วิทยำลัยกำรศึกษำ 2564-2570



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 4

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2563 (4)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

15

ของท่ีระลึก 2,026.00          2,026.00        วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

ร้ำนขำยของท่ีระลึก 

มหำวิทยำลัยพะเยำ

2,323 บำท

2,026.00        ร้ำนขำยของท่ีระลึก 

มหำวิทยำลัยพะเยำ

2,026.00             เป็นผู้เสนอรำคำ

รำยเดียว

อว7328/2152 26 ส.ค. 63

ค่ำเช่ำรถยนต์ (รถตู้) 

วันท่ี 2-6 กันยำยน 2563

45,000.00        45,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

นำงสำวรัชนก โยธำดี

15,000 บำท

นำยนิพนธ์ โยธำดี

15,000 บำท

นำยดนุพล โยธำดี

15,000 บำท

45,000.00       นำงสำวรัชนก โยธำดี

นำยนิพนธ์ โยธำดี

นำยดนุพล โยธำดี

45,000.00           เป็นผู้เสนอรำคำ

รำยเดียว

อว7328/2158 26 ส.ค. 63

16

วัสดุในกำรด้ำเนินโครงกำร 3,000.00          3,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง

56(2)ข

 ร้ำนไม้น้้ำ

3,000 บำท

3,000.00         ร้ำนไม้น้้ำ 3,000.00             เป็นผู้เสนอรำคำ

รำยเดียว

อว7328/2334 14 ก.ย. 63

โครงกำรกิจกรรมสโมสรนิสิต (กิจกรรมท่ี 3 ศึกษำดูงำนด้ำนกิจกำรนิสิต)

โครงกำรอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์และกำรจัดท้ำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง กิจกรรมท่ี 3


