
แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 144,000.00       144,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

เป็นเงิน 144,000 บาท

       144,000.00 หจก.พะเยาซัพพลาย

เซอร์วิส

เป็นเงิน 144,000 บาท

           144,000.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

62219PS0001 5 ต.ค. 61

2 ค่าถ่ายเอกสารแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการศึกษา

5,500.00          5,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง กอบค าการพิมพ์

เป็นเงิน 5,500 บาท

5,500.00        กอบค าการพิมพ์

เป็นเงิน 5,500 บาท

5,500.00             ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

62219PS0003 16 พ.ย. 61

3 ค่าถ่ายเอกสารแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการศึกษา

 4 ปี

5,500.00          5,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง กอบค าการพิมพ์

เป็นเงิน 5,500 บาท

5,500.00        กอบค าการพิมพ์

เป็นเงิน 5,500 บาท

5,500.00             ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

62219PS0005 12 ธ.ค. 61

4 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,000.00       150,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส 

เป็นเงิน 150,000 บาท

150,000.00     หจก.วันสิริ เซอร์วิส 

เป็นเงิน 150,000 บาท

150,000.00         ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

62219PO0001 1 ต.ค. 61

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,000.00        16,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1.หจก.พะเยาซัพพลาย

เซอร์วิส

เป็นเงิน 16,000 บาท

2. หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอร์วิส เป็นเงิน 18,800 

บาท

3. ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

เป็นเงิน 19,400 บาท

16,000.00       หจก.พะเยาซัพพลาย

เซอร์วิส

เป็นเงิน 16,000 บาท

16,000.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

62219PO0002 17 ธ.ค. 61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 1 

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 (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 2561 (1)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

6 โครงการพัฒนาการวิชาการนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

6.1 โครงการพัฒนาวิชาการนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา ก.1

6.1.1 ค่าวัสดุโครงการ 1,947.00           1,947.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ท

เม้นท์สโตร์ 

เป็นเงิน 1,947 บาท

1,947.00         หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ท

เม้นท์สโตร์ 

เป็นเงิน 1,947 บาท

1,947.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 10 ต.ค. 61

6.1.2 ค่าเล้ียงรับรอง 3,295.00          3,295.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชิดลมชมกว๊าน

เป็นเงิน 3,295 บาท

3,295.00        ร้านชิดลมชมกว๊าน

เป็นเงิน 3,295 บาท

3,295.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 14 ต.ค. 61

6.1.3 ค่าถ่ายเอกสาร 16,300.00        16,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ร้านจี ก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์

เป็นเงิน 7,900 บาท 

2. ร้านต้นตาลงานพิมพ์

เป็นเงิน 8,400 บาท

16,300.00       1.ร้านจี ก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์

เป็นเงิน 7,900 บาท 

2. ร้านต้นตาลงานพิมพ์

เป็นเงิน 8,400 บาท

16,300.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 13 ต.ค. 61

6.2 โครงการพัฒนาวิชาการนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา ก.2

6.2.1 วัสดุโครงการ 875.00             875.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโรบินสัน จ ากัด

เป็นเงิน 875 บาท

875.00           บริษัทโรบินสัน จ ากัด

เป็นเงิน 875 บาท

875.00                ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 14 ต.ค. 61



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 1 

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 (1)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

ค่าเล้ียงรับรอง 4,065.00          4,065.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ฟ้าไทยฟาร์ม

เป็นเงิน 4,065 บาท

4,065.00        ฟ้าไทยฟาร์ม

เป็นเงิน 4,065 บาท

4,065.00             ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 20 ต.ค. 61

ค่าถ่ายเอกสาร 9,600.00          9,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุลพัฒน์เศรษฐ พาณิชย์

เป็นเงิน 9,600 บาท

9,600.00        ร้านกุลพัฒน์เศรษฐ 

พาณิชย์

เป็นเงิน 9,600 บาท

9,600.00             ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 20 ต.ค. 61

7 โครงการนิเทศนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูฯ

7.1 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูฯ ก.1

7.1.1 วัสดุโครงการ 13,255.00            13,255.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 8,660 บาท

2.ร้านพะเยาก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 320 บาท

3.ร้านโปรเจค ก๊อปป้ี

เป็นเงิน 4,275 บาท

13,255.00           1. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 8,660 บาท

2.ร้านพะเยาก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 320 บาท

3.ร้านโปรเจค ก๊อปป้ี

เป็นเงิน 4,275 บาท

13,255.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 28 พ.ย. 61

7.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร 25,000.00            25,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจี ก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์

เป็นเงิน 25,000 บาท

25,000.00          ร้านจี ก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์

เป็นเงิน 25,000 บาท

25,000.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

62219PS0004 22 พ.ย. 61



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 1 

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 (1)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

7.2 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูฯ ก.2

7.2.1 วัสดุโครงการ 3,106.00          3,106.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านไม้น้ า

เป็นเงิน 906 บาท

2. หจก.พะเยาศึกษาภัณฑ์

เป็นเงิน 300 บาท

3. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 1,900 บาท

3,106.00         1. ร้านไม้น้ า

เป็นเงิน 906 บาท

2. หจก.พะเยาศึกษา

ภัณฑ์

เป็นเงิน 300 บาท

3. ร้านเดอะเบสท์ 

ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 1,900 บาท

3,106.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 25 ธ.ค. 61

8 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน)

8.1 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูฯ ก.1

8.1.1

1. วัสดุโครงการ

7,605.00          7,605.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 7,605 บาท

7,605.00        ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 7,605 บาท

7,605.00             ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 11 ต.ค. 61

2. ค่าถ่ายเอกสาร

2,940.00          2,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจี ก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์ 2,940.00 ร้านจี ก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์ 2,940.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

62219PS0002 31 ต.ค. 61



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 1 

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 (1)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

9 โครงการอบรมจริยธรรมวิจัย

ในมนุษย์ฯ

9.1 ค่าถ่ายเอกสาร 1,250.00          1,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจี ก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์

เป็นเงิน 1,250 บาท

1,250.00 ร้านจี ก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์

เป็นเงิน 1,250 บาท

1,250.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

29 ต.ค. 61

10 โครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต

10.1 กิจกรรมครูหัวใจรัก(ษ์)โลก (UP

 GREEN)

10.1.1 วัสดุโครงการ 15,040.00         15,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกลมลักษณ์ ดอกไม้

สด

เป็นเงิน 15,040 บาท

15,040.00 ร้านกลมลักษณ์ 

ดอกไม้สด

เป็นเงิน 15,040 บาท

15,040.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 23 พ.ย. 61

11 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

11.1 กิจกรรมลอยกระทง

11.1.1 วัสดุโครงการ 6,440.00          6,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกลมลักษณ์ ดอกไม้

สด

เป็นเงิน 6,440 บาท

6,440.00 ร้านกลมลักษณ์ 

ดอกไม้สด

เป็นเงิน 6,440 บาท

6,440.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 26 พ.ย. 61


