
แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 

11 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 พ.ย. 

2560 - 30 ก.ย. 2561

180,000.00       137,500.00     วิธีเฉพาะเจาจง 1. หจก. พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส 12,000/เดือน 

เป็นเงิน 132,000 บาท

2. หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอร์วิส (ส านักงานใหญ่) 

14,500/เดือน 

เป็นเงิน 159,500 บาท

3. ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์ 

15,890/เดือน 

เป็นเงิน 174,790 บาท

       132,000.00 หจก. พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

12,000/เดือน 

รวมเป็นเงิน 

132,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

61219PS0002  30 ต.ค.60

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ฉากก้ันห้อง) 317,600.00       317,600.00     วิธีเฉพาะเจาจง 1. หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ 

เป็นเงิน 317,600 บาท

2. ห้างหุ้นส่วน พะเยา

เฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน 

361,000 บาท

3. บริษัท นอร์ทเทิร์น ออโต

เมช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด เป็น

เงิน 392,800 บาท

317,600.00     หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ 317,600.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

61219PO0001 23 พ.ย. 60

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 1 

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 (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 

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 (1)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ฉากก้ันห้อง) 77,250.00        77,250.00      วิธีเฉพาะเจาจง 1. หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ 

เป็นเงิน 77,250 บาท

2. ห้างหุ้นส่วน พะเยา

เฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน 

85,600 บาท

3. บริษัท นอร์ทเทิร์น ออโต

เมช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด เป็น

เงิน 93,440 บาท

77,250.00       หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ 77,250.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

61219PO0003 22 ธ.ค. 60

4 โครงการ UP Game

4.1 วัสดุโครงการ 10,053.00        10,053.00      วิธีเฉพาะเจาจง 1. ร้านตระกูลเงิน  

2,464 บาท

2. ร้านเปรมสุข 

4,478 บาท

3. ร้านซะป๊ะของถูก หน้ามอ

200 บาท

4. ร้านยา กรีนดรักส์

2,911 บาท

10,053.00       1. ร้านตระกูลเงิน  

2,464 บาท

2. ร้านเปรมสุข 

4,478 บาท

3. ร้านซะป๊ะของถูก หน้ามอ

200 บาท

4. ร้านยา กรีนดรักส์

2,911 บาท

10,053.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 24 พ.ย. 60



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 1 

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 (1)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

5 โครงการเชิดชูเกียรติผู้ท า

ประโยชน์ให้วิทยาลัย

5.1 วัสดุโครงการ 4,941.00           4,941.00        วิธีเฉพาะเจาจง 1. ร้านพะเยาเคร่ืองเขียน

เป็นเงิน 4,446 บาท

2. สยามแม็คโคร จ ากัด

เป็นเงิน 495 บาท

4,941.00         1. ร้านพะเยาเคร่ืองเขียน

เป็นเงิน 4,446 บาท

2. สยามแม็คโคร จ ากัด

เป็นเงิน 495 บาท

4,941.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 14 ธ.ค. 60

6 โครงการลอยกระทง

6.1 วัสดุโครงการ 3,976.00          3,976.00        วิธีเฉพาะเจาจง 1. ร้านไม้น้ า 

เป็นเงิน 480 บาท

2. ร้านซะป๊ะของถูกหน้ามอ

เป็นเงิน 1,044 บาท

3.ร้านเอกชัยสังฆภัณฑ์ 

(มาลัย)

เป็นเงิน 1,400 บาท

4. สยามแม็คโคร จ ากัด

เป็นเงิน 725 บาท

5. ร้านปณิตา

เป็นเงิน 165 บาท

6. ร้านสินค้าราคาถูก

เป็นเงิน 162 บาท

3,976.00        1. ร้านไม้น้ า 

เป็นเงิน 480 บาท

2. ร้านซะป๊ะของถูกหน้ามอ

เป็นเงิน 1,044 บาท

3.ร้านเอกชัยสังฆภัณฑ์ 

(มาลัย)

เป็นเงิน 1,400 บาท

4. สยามแม็คโคร จ ากัด

เป็นเงิน 725 บาท

5. ร้านปณิตา

เป็นเงิน 165 บาท

6. ร้านสินค้าราคาถูก

เป็นเงิน 162 บาท

3,976.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 31 ต.ค. 60



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 1 

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 (1)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

7 โครงการนิเทศนิสิตฝึกฯ 

กิจกรรม ท่ี 1

7.1 วัสดุโครงการ 6,640.00          6,640.00        วิธีเฉพาะเจาจง 1. บริษัทไปรษณ๊ย์ไทย

เป็นงิน 250 บาท

2. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 6,390 บาท

6,640.00        1. บริษัทไปรษณ๊ย์ไทย

เป็นงิน 250 บาท

2. ร้านเดอะเบสท์ 

ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 6,390 บาท

6,640.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 30 พ.ย. 60

7.2 ค่าถ่ายเอกสาร 25,671.00         25,671.00       วิธีเฉพาะเจาจง 1.ร้านเอ็นเอส บริการ

เป็นเงิน 576 บาท

2. ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 25,095 บาท

25,671.00       1.ร้านเอ็นเอส บริการ

เป็นเงิน 576 บาท

2. ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 25,095 บาท

25,671.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 30 พ.ย. 60

8 โครงการนิเทศนิสิตฝึกฯ 

กิจกรรม ท่ี 2

3,850.00          3,850.00        วิธีเฉพาะเจาจง ร้านเอ็นเอส บริการ

เป็นเงิน 3,850 บาท

3,850.00        ร้านเอ็นเอส บริการ

เป็นเงิน 3,850 บาท

3,850.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 4 ธ.ค. 60

9 โครงการนิเทศการฝึกนิสิต ป.โท 3,574.00          3,574.00        วิธีเฉพาะเจาจง 1. ร้านไม้น้ า 

เป็นเงิน 2,777 บาท 

2. ร้านปณิตา 

เป็นเงิน 150 บาท

3. ร้านเอ็นเอส บริการ 

เป็นเงิน 647 บาท

3,574.00         1. ร้านไม้น้ า 

เป็นเงิน 2,777 บาท 

2. ร้านปณิตา 

เป็นเงิน 150 บาท

3. ร้านเอ็นเอส บริการ 

เป็นเงิน 647 บาท

3,574.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 24 พ.ย. 60



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 1 

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 (1)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

10 โครงการพัฒนาการวิชาการนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

10.1 วัสดุโครงการ 759.00                759.00           วิธีเฉพาะเจาจง มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นเงิน 759 บาท

759.00               1มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นเงิน 759 บาท

759.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 22 ต.ค. 60

10.2 ค่าถ่ายเอกสาร 42,150.00             42,150.00       วิธีเฉพาะเจาจง ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

เป็นเงิน 42,150 บาท

42,150.00           ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

เป็นเงิน 42,150 บาท

42,150.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 22 ต.ค. 60

11 ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 70,480.00            70,480.00      วิธีเฉพาะเจาจง 1. สตูดิโอ 51 ดีไซน์ แอนด์ บิลท์ 

เป็นเงิน 70,480 บาท

2. PK พงศ์กิจเฟอร์นิเจอร์ 

เป็นเงิน 78,335 บาท

70,480.00          สตูดิโอ 51 ดีไซน์ แอนด์ บิลท์ 

เป็นเงิน 70,480 บาท

70,480.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

61219PS0003 25 ธ.ค. 60

12 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  จ านวน 10 เดือน 

ระหว่างวันท่ี 1 ธ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 

2561

121,530.00           121,530.00     วิธีเฉพาะเจาจง หจก.วันสิริเซอรวิส 121,530.00         หจก.วันสิริเซอรวิส 121,530.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

61219PO0004 6 ธ.ค. 60


