
แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

1 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000.00          5,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นายชนะพล จันทรากาศ

เป็นเงิน 5,000 บาท

2. น.ส.นันธีราพร เสมอเช้ือ

เป็นเงิน 5,700 บาท

          5,000.00 นายชนะพล จันทรากาศ

เป็นเงิน 5,000 บาท

              5,000.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

61219PS0010 18 พ.ค. 61

2 ค่าจ้างเหมาบริการ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

17,655.00         17,655.00      วิธีเฉพาะเจาะจง เค.เอสแอด๊เวอร์ไทซิ ง

เป็นเงิน 17,655 บาท

17,655.00       เค.เอสแอด๊เวอร์ไทซิ ง

เป็นเงิน 17,655 บาท

17,655.00           ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

61219PS0011 30 พ.ค. 61

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 46,500.00        46,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส เป็นเงิน 46,500 

บาท

2. หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอร์วิส เป็นเงิน 49,852 

บาท

3. ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์ 

เป็นเงิน 48,500 บาท

46,500.00      หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส เป็นเงิน 46,500

 บาท

46,500.00           เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

61219PO0011 30 พ.ค. 61

4 ครุภัณฑ์ส่านักงาน 11,500.00         11,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เค.เอส กรุ๊ป

เป็นเงิน 11,500 บาท

11,500.00       เค.เอส กรุ๊ป

เป็นเงิน 11,500 บาท

11,500.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

61219PS0009 5 เม.ย. 61

5 ปรับปรุงสิ งก่อสร้าง 9,000.00          9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง สตูดิโอ 51 ดีไซน์ แอนด์ 

บิลท์ เป็นเงิน 9,000 บาท

9,000.00        สตูดิโอ 51 ดีไซน์ แอนด์ 

บิลท์ เป็นเงิน 9,000 บาท

9,000.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

61219PS0012 6 มิ.ย. 61

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 3

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2561 (3)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 3

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2561 (3)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

6 โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูฯ

6.1 โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูฯ กิจกรรมที  5

6.1.1 วัสดุโครงการ 12,856.00        12,856.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 8,560 บาท

2. สยามแม็คโคร จ่ากัด

เป็นเงิน 1,190 บาท

3. ไปรษณีย์ไทย จ่ากัด 

เป็นเงิน 3,106 บาท

12,856.00       1. ร้านเดอะเบสท์ 

ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 8,560 บาท

2. สยามแม็คโคร จ่ากัด

เป็นเงิน 1,190 บาท

3. ไปรษณีย์ไทย จ่ากัด 

เป็นเงิน 3,106 บาท

12,856.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

ใช้ในการด่าเนิน

โครงการ

- 31 พ.ค. 61

6.2 โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูฯ กิจกรรมที  6

6.2.1 วัสดุโครงการ 10,141.00          10,141.00       วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านไม้น่้า

เป็นเงิน 4,404 บาท

2.ร้านเดอะเบสท์ ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 5,737 บาท

10,141.00        1. ร้านไม้น่้า

เป็นเงิน 4,404 บาท

2.ร้านเดอะเบสท์ 

ครุภัณฑ์

เป็นเงิน 5,737 บาท

10,141.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด่าเนิน

โครงการ

- 30 มิ.ย. 61

6.2.2 ค่าถ่ายเอสการฯ 19,600.00        19,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 19,600 บาท

2. ร้านเค ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 21,200 บาท

19,600.00        ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 19,600 บาท

19,600.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต ่าสุด

61219PS0013 6 มิ.ย. 61



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 3

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2561 (3)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

7 โครงการท่านุบ่ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

7.1 ท่าบุญวิทยาลัยการศึกษา

7.1.1 วัสดุโครงการ 6,595.00          6,595.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านพิซึ ม ดีไซน์

เป็นเงิน 2,590 บาท

2. ร้านดอกไม้ยายน้อย

เป็นเงิน 4,005 บาท

6,595.00        1. ร้านพิซึ ม ดีไซน์

เป็นเงิน 2,590 บาท

2. ร้านดอกไม้ยายน้อย

เป็นเงิน 4,005 บาท

6,595.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด่าเนิน

โครงการ

- 30 เม.ย. 61


