
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารคณะวิศวฯ (เดือนเม.ย.63) ห้องพักอาจารย์ 3,000.00           3,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา โอเอ แอนด์

เซอร์วิส

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา โอเอ แอนด์

เซอร์วิส
 เลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดเพียงรายเดียว 63210PS0048 ตามท่ี อว 7322.01/0295

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารคณะวิศวฯ (เดือนพ.ค.63) ห้องพักอาจารย์ 3,000.00           3,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา โอเอ แอนด์

เซอร์วิส

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา โอเอ แอนด์

เซอร์วิส
 เลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดเพียงรายเดียว 63210PS0052 ตามท่ี อว 7322.01/0355

3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารคณะวิศวฯ (เดือนมิ.ย.63) ห้องพักอาจารย์ 3,000.00           3,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา โอเอ แอนด์

เซอร์วิส

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา โอเอ แอนด์

เซอร์วิส
 เลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดเพียงรายเดียว 63210PS0056 ตามท่ี อว 7322.01/0473

4 เช่ารถตู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เดือนเม.ย.63) 31,000.00          31,000.00     วิธี E-Bidding
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กว๊านพะเยา 2014 

ทรานสปอร์ต

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กว๊านพะเยา 2014 

ทรานสปอร์ต
 เลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดเพียงรายเดียว  63210PS0047 สัญญาท่ี 48/2562

1 เช่ารถตู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เดือนพ.ค.63) 31,000.00          31,000.00     วิธี E-Bidding
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กว๊านพะเยา 2014 

ทรานสปอร์ต

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กว๊านพะเยา 2014 

ทรานสปอร์ต
 เลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดเพียงรายเดียว  63210PS0051สัญญาท่ี 48/2562

2 เช่ารถตู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เดือนมิ.ย.63) 31,000.00          31,000.00     วิธี E-Bidding
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กว๊านพะเยา 2014 

ทรานสปอร์ต

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กว๊านพะเยา 2014 

ทรานสปอร์ต
 เลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดเพียงรายเดียว  63210PS0054 สัญญาท่ี 48/2562

3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารคณะวิศวฯ (เดือนเม.ย.63) ส านักงานคณะ 3,000.00           3,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.ซัพพลาย โอ 

เอ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.ซัพพลาย โอ 

เอ
 เลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดเพียงรายเดียว 63210PS0042 ตามท่ี อว 7322.01/0278

4 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารคณะวิศวฯ (เดือนพ.ค.63) ส านักงานคณะ 3,000.00           3,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.ซัพพลาย โอ 

เอ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.ซัพพลาย โอ 

เอ
 เลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดเพียงรายเดียว 63210PS0050 ตามท่ี อว 7322.01/0347

5 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารคณะวิศวฯ (เดือนมิ.ย.63) ส านักงานคณะ 3,000.00           3,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.ซัพพลาย โอ 

เอ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.ซัพพลาย โอ 

เอ
 เลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดเพียงรายเดียว 63210PS0055 ตามท่ี อว 7322.01/0448

6 วัสดุโครงการนิเทศนิสิตฝึกงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  - 30,000.00     -  -  -  -  ไม่มีการจัดโครงการ

7 วัสดุโครงการศึกษาดูงานทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา  - 50,000.00     -  -  -  -  ไม่มีการจัดซ้ือวัสดุ

3 ของท่ีระลึก (โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)  - 1,000.00       -  -  -  -  ไม่มีการจัดโครงการ

13 วัสดุส านักงาน (อุปกรณ์เคร่ืองเขียน) โครงการค่ายวิชาการของนิสิต  - 20,000.00     -  -  -  -  ไม่มีการจัดโครงการ

14 วัสดุส านักงาน (อุปกรณ์เคร่ืองเขียน) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ CDIO#2  -      5,000.00  -  -  -  -  ไม่มีการจัดโครงการ

15 ของท่ีระลึก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ CDIO#2  -       1,000.00  -  -  -  -  ไม่มีการจัดโครงการ

16 จ้างเหมา โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพศิษย์ปัจจุบัน 9,500.00              30,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  นายธนเดช ขวัญใจ  นายธนเดช ขวัญใจ
เลือกร้านค้าตามความเหมาะสมในการจัด

กิจกรรม
 63210PA0032 (จัดจ้างเช่าเหมาเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง)

17 ของท่ีระลึก โครงการศึกษาดูงาน (ด้านอาจารย์)  -      3,000.00  -  -  -  -  ไม่มีการจัดโครงการ

18 ของท่ีระลึก โครงการท ายุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์  -       1,500.00  -  -  -  -  ไม่มีการจัดโครงการ

19 วัสดุ โครงการท ายุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์  -      3,000.00  -  -  -  -  ไม่มีการจัดโครงการ

20 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร สนับสนุนการท า R2R  -     10,000.00  -  -  -  -  ไม่มีการจัดจ้าง

7 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามันรถตู้คณะวิศวฯ) เดือนเม.ย.63 3,070.00                7,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส  เลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดเพียงรายเดียว 63210PO0030 ตามท่ี อว 7322.01/0288

8 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามันรถตู้คณะวิศวฯ) เดือนพ.ค.63 2,640.00                7,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส  เลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดเพียงรายเดียว 63210PO0031 ตามท่ี อว 7322.01/0348

9 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามันรถตู้คณะวิศวฯ) เดือนมิ.ย.63 5,020.00                7,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส  เลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดเพียงรายเดียว 63210PO0036 ตามท่ี อว 7322.01/0444

10 ของท่ีระลึก โครงการศึกษาดูงาน (ด้านครูช่าง)  -      3,000.00  -  -  -  -  ไม่มีการจัดโครงการ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 3 (เม.ย. - มิ.ย.63) ปีงบประมำณ 2563

คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี.....17....... เดือน .....กรกฎำคม..... พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 3 (เม.ย. - มิ.ย.63) ปีงบประมำณ 2563

คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี.....17....... เดือน .....กรกฎำคม..... พ.ศ. 2563 (1)

25 วัสดุส านักงาน  -    90,000.00  -  -  -  - ไม่มีการจัดซ้ือ

26 วัสดุส านักงาน  -    90,000.00  -  -  -  - ไม่มีการจัดซ้ือ

27 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,560.00               50,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านพอร์ช คอมพิวเตอร์  ร้านพอร์ช คอมพิวเตอร์  เลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดเพียงรายเดียว
 63210PO0033 (จัดซ้ือ เคสส าหรับ IPAD 10.2 น้ิว จ านวน 4

 ช้ิน) ตามท่ี อว 7322.02/0309

132,790.00      


