
แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 

4 เคร่ือง

126,000.00      126,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง 

56(2)ข
1. หจก.พะเยาซัพพลาย

เซอร์วิส

2. หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอร์วิส

3. ทีแอนด์ที เซ็นเตอร์

      126,000.00 หจก.พะเยาซัพพลาย

เซอร์วิส

 126,000.00

10,500.00 /เดือน

เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

63219PS0002 4 ต.ค. 62

2 ค่าเช่ารถตู้ จ านวน 1 เคร่ือง 

สัญญา 40/2562

370,000.00      370,000.00    
E-bidding

หจก. กว๊านพะเยา 2014 

ทรานสปอร์ต

370,000.00    หจก. กว๊านพะเยา 2014

 ทรานสปอร์ต

 370,000.00

30,833.33 / เดือน

เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด 40/2562
14 มี.ค. 62

3 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 144,000.00       144,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง 

56(2)ข

หจก.วันสิริ เซอร์วิส 144,000.00     หจก.วันสิริ เซอร์วิส 144,000.00          ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

- -

4 ค่าถ่ายเอกสาร 

(แผ่นนพับประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการศึกษา)

12,000.00        12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 

56(2)ข

ร้านกอบค าการพิมพ์ 12,000.00       ร้านกอบค าการพิมพ์ 12,000.00           เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

62219PS0004

62219PS0005

15 พ.ย.62

29 พ.ย.62

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 28,500.00        28,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 

56(2)ข

1.บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี

 จ ากัด

2. หจก.มณีอเิล็กทรอนิกส์

3. คอมพิวเตอร์แคร์

28,400.00      บริษัท พิษณุโลก ไอที 

ซิต้ี จ ากัด

28,400.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

63219PO0004 18 ธ.ค. 62

6 ครุภัณฑ์ส านักงาน 47,000.00        47,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 

56(2)ข

สตูดิโอ 51 ดีไซน์ แอนด์

บิลท์

47,000.00      สตูดิโอ 51 ดีไซน์ แอนด์

บิลท์

47,000.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

63219PS0006 12 ธ.ค. 62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563  

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี  ตุลาคม 62 - ธันวาคม 2562 (1)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563  

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี  ตุลาคม 62 - ธันวาคม 2562 (1)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(การศึกษา) 490,000.00      490,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง 

56(2)ข

1.บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี

 จ ากัด

2. หจก.มณีอเิล็กทรอนิกส์

3. คอมพิวเตอร์แคร์

481,790.00     บริษัท พิษณุโลก ไอที 

ซิต้ี จ ากัด

481,790.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

63219PO0002 5 พ.ย. 62

8

ค่าถ่ายเอกสาร 1,900.00          1,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 

56(2)ข

ร้านจี ก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์ 1,900.00        ร้านจี ก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์ 1,900.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

- -

9

ค่าของท่ีระลึก 2,600.00          2,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 

56(2)ข

มหาวิทยาลัยพะเยา 2,568.00        มหาวิทยาลัยพะเยา 2,568.00            เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

- -

วัสดุโครงการ 4,500.00          4,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 

56(2)ข

ร้านช้างน้อยเคร่ืองเขียน 4,416.00         ร้านช้างน้อยเคร่ืองเขียน 4,416.00             เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

- -

ค่าของท่ีระลึก 2,600.00          2,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 

56(2)ข

มหาวิทยาลัยพะเยา 2,568.00        มหาวิทยาลัยพะเยา 2,568.00            เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

- -

10

ค่าของท่ีระลึก 4,300.00          4,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 

56(2)ข

มหาวิทยาลัยพะเยา 4,240.00        มหาวิทยาลัยพะเยา 4,240.00             เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

- -

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาการวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน)

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมสัมนาอาจารย์คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนฯ

กิจกรรมท่ี 2 สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์

กิจกรรมท่ี 3 ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรคุรุสภาและกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563  

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี  ตุลาคม 62 - ธันวาคม 2562 (1)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

ค่าเล้ียงรับรอง 2,800.00          2,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 

56(2)ข

ร้านข้าวกะเส้น 2,781.00         ร้านข้าวกะเส้น 2,781.00             เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

- -

11

กิจกรรมท่ี 4 (กิจกรรมส าหรับ

นิสิต รหัส 60)

- - - - - - - ยกเลิกแผน

จัดซ้ือจัดจ้าง 

เน่ืองจาก

โครงการไม่มีการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

- -

12

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 

(ค่าเช่าเหมารถ)

6,000.00          6,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง 

56(2)ข

นายวิเชียร เงินเย็น

นายณัฐพล ฟูศรี

6,000.00        นายวิเชียร เงินเย็น

นายณัฐพล ฟูศรี

6,000.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

- -

13

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 550.00          550.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 

56(2)ข

นครนิวส์องิเจ็ท 540.00         นครนิวส์องิเจ็ท 540.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

14

ชุดสนามเด็กเล่น (ครุภัณฑ์) 73,000.00      7,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 

56(2)ข

1. หจก.พะเยาซัพพลาย

เซอร์วิส

2. ทีแอนด์ที เซ็นเตอร์

72,900.00     หจก.พะเยาซัพพลาย

เซอร์วิส

72,900.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมท่ี 1 ลอยกระทง

โครงการ UP CSR สู่ UP CSV โรงเรียนบ้านสันติสุข

กิจกรรมท่ี 1 การส่งมอบ (ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น)

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

โครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมนิสิตครูจิตอาสาพัฒนาสังคม


