
แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

1 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน ม.ค.

64

3,500.00          3,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1. หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส 

2. หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอร์วิส

3. ร้านทีแอนด์ทีเซ้นเตอร์

388.00           หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

388.00               เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

ข้อตกลงเลขที  

02/64

1 ต.ค. 63

2 ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตรและ

เอกสารอื นๆ

23,360.00        23,360.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1. จี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

2. เค ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

23,360.00      จี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 23,360.00           เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

64219PS0009 19 ม.ค. 64

3

ค่าถ่ายเอกสาร 8,000.00          8,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1. จี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

2. เค ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

8,000.00        จี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 8,000.00            เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

64219PS0008 8 ม.ค. 64

4

วัสดุในการด าเนินโครงการ 6,000.00          6,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด

หจก.พะเยาเครื องเขียน

5,997.00        บริษัท สยามแม็คโคร 

จ ากัด

หจก.พะเยาเครื องเขียน

5,997.00            เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

64219PA0037 28 ม.ค. 64

5 ค่วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง ม.ค.64 12,000.00        12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

หจก.วันสิริ เซอร์วิส 7,120.00         หจก.วันสิริ เซอร์วิส 7,120.00             เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PE0077 4 ก.พ. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 2

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2564 (2)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) กิจกรรมคร้ังที  1 และกิจกรรมคร้ังที  2

โครงการวิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก รักษ์สิ งแวดล้อม (SE GREEN & Clean) กิจกรรม "รณรงค์ประหยัดพลังงาน"



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 2

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2564 (2)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน ก.พ.

64

3,500.00          3,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1. หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส 

2. หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอร์วิส

3. ร้านทีแอนด์ทีเซ้นเตอร์

260.80           หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

260.80               เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

ข้อตกลงเลขที  

02/64

1 ต.ค. 63

7 ครุภัณฑ์ส านักงาน 16,000.00        16,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1. หจก. พะเยา ซัพพลาย

เซอร์วิส

2. ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

3. หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอร์วิส

16,000.00       หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

16,000.00           เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

64219PO0002 29 ม.ค. 64

8

วัสดุในการด าเนินโครงการ 9,000.00          9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์

 จ ากัด

8,987.50        บริษัท สยามโกลบอล

เฮ้าส์ จ ากัด

8,987.50            เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PA0046 22 ก.พ. 64

9

วัสดุในการด าเนินโครงการ 8,000.00          8,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

ร้านนิวไทยเสรี 8,000.00        ร้านนิวไทยเสรี 8,000.00            เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PA0043 25 มี.ค. 64

10 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง ก.พ.64 12,000.00        12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

หจก.วันสิริ เซอร์วิส 4,779.90        หจก.วันสิริ เซอร์วิส 4,779.90             เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PE0095 4 มี.ค. 64

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์) (ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง)

โครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต กิจกรรมที 2 กิจกรรมนิสิตครูจิตอาสาพัฒนาสังคม



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 2

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2564 (2)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

11 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน มี.ค.

64

3,500.00          3,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

1. หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส 

2. หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอร์วิส

3. ร้านทีแอนด์ทีเซ้นเตอร์

828.00           หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

828.00               เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

ข้อตกลงเลขที  

02/64

1 ต.ค. 63

12

จ้างปรับภูมิทัศน์ 500,000.00      500,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข
1. พะเยาพันไม้

2. สายป่านพันธ์ุไม้

3. พะเยาไม้งาม

499,000.00    พะเยาพันไม้ 499,000.00         เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

64219PS0010 29 ม.ค. 64

13 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง มี.ค.64 12,150.00         12,150.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

56(2)ข

หจก.วันสิริ เซอร์วิส 12,150.00       หจก.วันสิริ เซอร์วิส 12,150.00            เป็นผู้เสนอราคา

รายเดียว

64219PE0116 8 เม.ย. 64

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการศึกษาน่าอยู่


