
แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ประจ าเดือน ต.ค.63-ก.ย.64

90,000.00        90,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1. หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส 

2. หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอร์วิส

3. ร้านทีแอนด์ทีเซ้นเตอร์

90,000.00      หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

90,000.00           เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

64219PS0001 1 ต.ค. 63

2 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน

ต.ค.63

3,500.00          3,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1. หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส 

2. หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอร์วิส

3. ร้านทีแอนด์ทีเซ้นเตอร์

501.00            หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

501.00                เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

ข้อตกลงเลขท่ี 

02/64

1 ต.ค. 63

3 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง ต.ค.63 12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

หจก.วันสิริ เซอร์วิส 4,690.00        หจก.วันสิริ เซอร์วิส 4,690.00             เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PE0017 5 พ.ย. 63

4

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,170.00           2,170.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

ร้านฟ้าไทยฟาร์ม 2,170.00         ร้านฟ้าไทยฟาร์ม 2,170.00             เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PA0006 14 ต.ค. 63

ค่าของท่ีระลึก 1,000.00          1,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

ร้านอักษรเคร่ืองเขียน 1,000.00         ร้านอักษรเคร่ืองเขียน 1,000.00             เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PA0006 14 ต.ค. 63

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

โครงการพัฒนาวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมท่ี 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 1

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม 2563 (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 1

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม 2563 (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

5 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน พ.ย.

63

3,500.00          3,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1. หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส 

2. หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอร์วิส

3. ร้านทีแอนด์ทีเซ้นเตอร์

1,250.20         หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

1,250.20             เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

ข้อตกลงเลขท่ี 

02/64

1 ต.ค. 63

6 ค่าจัดจ้างตัดชุดพ้ืนเมือง 65,700.00        65,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

นางอ าไพ ฉัตรจิดาภา 65,700.00       นางอ าไพ ฉัตรจิดาภา 65,700.00           เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PS0004 9 พ.ย. 63

7

ค่าเล้ียงรับรอง 3,000.00          3,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

ร้าน Charin Café 3,000.00        ร้าน Charin Café 3,000.00             เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PA0019 12 พ.ย. 63

ค่าของท่ีระลึก 1,200.00          1,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

ร้านติดไม้ ติดมือ 950.00           ร้านติดไม้ ติดมือ 950.00               เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PA0019 12 พ.ย. 63

8 ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตร 7,480.00          7,480.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 7,480.00        ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 7,480.00             เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PS0005 17 พ.ย. 63

9

วัสดุในการด าเนินโครงการ 9,000.00          9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

ร้านดอกไม้ยายน้อย 6,000.00        ร้านดอกไม้ยายน้อย 6,000.00             เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PA0020 26 พ.ย. 63

โครงการพัฒนาวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมท่ี 2

โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและไหว้ครู วิทยาลัยการศึกษา



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 1

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม 2563 (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

10 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ย.63 12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

หจก.วันสิริ เซอร์วิส 2,350.00        หจก.วันสิริ เซอร์วิส 2,350.00             เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PE0033 3 ธ.ค. 63

11 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน

ธ.ค.63

3,500.00          3,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1. หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส 

2. หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอร์วิส

3. ร้านทีแอนด์ทีเซ้นเตอร์

610.00           หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

610.00                เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

ข้อตกลงเลขท่ี 

02/64

1 ต.ค. 63

12

ค่าเช่าเวทีและเคร่ืองเสียง 25,000.00        25,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

ร้านทีมงาน น้ าองิซาวด์ 25,000.00      ร้านทีมงาน 

น้ าองิซาวด์

25,000.00           เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PS0006 2 ธ.ค. 63

13

วัสดุในการด าเนินโครงการ 2,511.00           2,511.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

ร้านขายของท่ีระลึก 

มหาวิทยาลัยพะเยา

2,511.00         ร้านขายของท่ีระลึก 

มหาวิทยาลัยพะเยา

2,511.00              เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PA0033 29 ธ.ค. 63

14 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง ธ.ค.63 12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

หจก.วันสิริ เซอร์วิส 4,280.00        หจก.วันสิริ เซอร์วิส 4,280.00             เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PE0053 6 ม.ค. 64

โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม SE Freshman Night Party การประกวดดาวเดือน วิทยาลัยการศึกษา

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน)


