
แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

1 ค่าใช้สอยอื่นๆ 1,571.00           1,571.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 1. สยามแม็คโคร จ ากัด

เป็นเงิน 146 บาท

2. เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิส

เทม จ ากัด เป็นเงิน 1,425 

บาท

           1,571.00 1. สยามแม็คโคร จ ากัด

เป็นเงิน 146 บาท

2. เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 

ซิสเทม จ ากัด เป็นเงิน 

1,425 บาท

1571 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 2 ก.พ. 61

2 วัสดุส านักงาน 98,463.00        98,463.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ร้านพะเยาเคร่ืองเขียน 

เป็นเงิน 98,463 บาท

2. ร้านเอส.เค.เคร่ืองเขียน

เป็นเงิน 111,507 บาท

3. ร้านพะเยา ออฟฟิศ ซัพ

พลายส์ เป็นเงิน 117,294 

บาท

98,463.00      ร้านพะเยาเคร่ืองเขียน 

เป็นเงิน 98,463 บาท

98,463.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

61219PO0008 30 มี.ค. 61

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 11,070.00         11,070.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสยามอเีลคโทรนิค 

จ ากัด เป็นเงิน 11,070 บาท

11,070.00        ร้านสยามอเีลคโทรนิค 

จ ากัด เป็นเงิน 11,070 

บาท

11,070.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

61219PO0006 16 ก.พ. 61

4 ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 12,045.00         12,045.00       วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านไอเซิฟ เน็ตเวิร์ค 

เป็นเงิน 12,045 บาท

2 ร้าน Net Zone

เป็นเงิน 22,500 บาท

12,045.00       ร้านไอเซิฟ เน็ตเวิร์ค 

เป็นเงิน 12,045 บาท

12,045.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

61219PS0004 20 ก.พ. 61

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2561 (2)

ล าดับท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 2



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2561 (2)

ล าดับท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 2

5 โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูฯ

5.1 โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูฯ กิจกรรมท่ี 3

5.1.1 วัสดุโครงการ 10,830.00        10,830.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 8,340 บาท

2. สยามแม็คโคร จ ากัด

เป็นเงิน 2,490 บาท

10,830.00       1. ร้านเดอะเบสท์ 

ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 8,340 บาท

2. สยามแม็คโคร จ ากัด

เป็นเงิน 2,490 บาท

10,830.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 23 ม.ค. 61

5.1.2 ค่าถ่ายเอกสารฯ 13,020.00         13,020.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ร้านจี ก๊อปป้ีเซ้นเตอร์

เป็นเงิน 5,460 บาท

2. ร้านเอ็นเอส บริการ

เป็นเงิน 7,560 บาท

13,020.00       1.ร้านจี ก๊อปป้ีเซ้นเตอร์

เป็นเงิน 5,460 บาท

2. ร้านเอ็นเอส บริการ

เป็นเงิน 7,560 บาท

13,020.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 26 ม.ค. 61

5.2 โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูฯ กิจกรรมท่ี 4

5.2.1 วัสดุโครงการ 28,980.00        28,980.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. สยามแม็คโคร จ ากัด

เป็นเงิน 11,052 บาท

2. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 9,320 บาท

3. บริษัทไปรษณีย์ 

เป็นเงิน 8,608 บาท

28,980.00      1. สยามแม็คโคร จ ากัด

เป็นเงิน 11,052 บาท

2. ร้านเดอะเบสท์ 

ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 9,320 บาท

3. บริษัทไปรษณีย์ 

เป็นเงิน 8,608 บาท

28,980.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 28 ก.พ. 61



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2561 (2)

ล าดับท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 2

6 โครงการฝึกประสบการณ์ ฯ 

6.1 โครงการฝึกประสบการณ์ ฯ  

กิจกรรมท่ี 1

6.1.1 ค่าถ่ายเอกสารฯ 2,800.00          2,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอส บริการ

เป็นเงิน 2,800 บาท

2,800.00        ร้านเอ็นเอส บริการ

เป็นเงิน 2,800 บาท

2,800.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 10 มี.ค. 61

6.2 โครงการฝึกประสบการณ์ ฯ  

กิจกรรมท่ี 3

6.2.1 ค่าถ่ายเอกสารฯ 35,000.00        35,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านนครนิวส์การพิมพ์

เป็นเงิน 35,000 บาท

2.โรงพิมพ์บุญส่งการพิมพ์

เป็นเงิน 37,000 บาท

35,000.00      ร้านนครนิวส์การพิมพ์

เป็นเงิน 35,000 บาท

35,000.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

61219PS0007 27 มี.ค. 61

6.3 โครงการฝึกประสบการณ์ ฯ  

กิจกรรมท่ี 4

6.3.1 ค่าถ่ายเอกสารฯ 20,000.00        20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 20,000 บาท

2. ร้านเค ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 22,000 บาท

20,000.00       ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 20,000 บาท

20,000.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

61219PS0008 27 มี.ค. 61



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2561 (2)

ล าดับท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 2

7 โครงการฝึกซ้อมย่อยเพ่ือเข้ารับ

พระราชทานปริญญา

7.1 วัสดุโครงการ 8,000.00          8,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ร้านดอกไม้ยายน้อย

เป็นเงิน 7,250 บาท

2. ร้าน พิซ่ึมดีไซน์

เป็นเงิน 650 บาท

3. ร้านสินค้าราคาถูก

เป็นเงิน 100 บาท

8,000.00        1.ร้านดอกไม้ยายน้อย

เป็นเงิน 7,250 บาท

2. ร้าน พิซ่ึมดีไซน์

เป็นเงิน 650 บาท

3. ร้านสินค้าราคาถูก

เป็นเงิน 100 บาท

8,000.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 12 ม.ค. 61

8 โครงการศึกษาดูงานและ

พัฒนาบุคลากร

8.1 โครงการศึกษาดูงานและ

พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าท่ี

330,000.00 330,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัทโกลเบิลยูเน่ียน

เอกซ์เพรสอ (เชียงใหม่) 

จ ากัด เป็นเงิน 330,000

 บาท

2. บริษัทซีซ่ันฮอลิเดย์ บุ๊

คก้ิงเซ็นเตอร์ จ ากัด

3. บริษัท เจอร์น่ี เอ็กซ์

เพิร์ท ดีไซน์ จ ากัด

330,000.00  บริษัทโกลเบิลยูเน่ียน

เอกซ์เพรสอ 

(เชียงใหม่) จ ากัด เป็น

เงิน 330,000 บาท

330,000.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

61219PS0005 22 ก.พ. 61



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2561 (2)

ล าดับท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 2

8.2 โครงการศึกษาดูงานและ

พัฒนาบุคลากร อาจารย์

144,000.00       144,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัทโกลเบิลยูเน่ียน

เอกซ์เพรสอ (เชียงใหม่) 

จ ากัด เป็นเงิน 144,000 

บาท

2. บริษัทซีซ่ันฮอลิเดย์ บุ๊

คก้ิงเซ็นเตอร์ จ ากัด

3. บริษัท เอ็กซ์ซอติก 

ฮอลิเดย์ จ ากัด

144,000.00     บริษัทโกลเบิลยูเน่ียน

เอกซ์เพรสอ (เชียงใหม่) 

จ ากัด เป็นเงิน 144,000 

บาท

144,000.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

61219PS0006 8 มี.ค. 61


