
แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

1 ค่าซ่อมแซม/ค่าบ ารุงรักษา 30,477.00        30,477.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน NetZone 

เป็นเงิน 30,477 บาท

        30,477.00 ร้าน NetZone 

เป็นเงิน 30,477 บาท

             30,477.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

61219PS0014 9 ก.ค. 61

2 ค่าถ่ายเอกสารฯ 

แผ่นพับวิทยาลัยการศึกษา

5,500.00          5,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ร้านกอบค าการพิมพ์

เป็นเงิน 5,500 บาท

2. 3 ออ ก็อปป้ีแอนด์ปร้ิน 

เป็นเงิน 6,000 บาท

5,500.00        ร้านกอบค าการพิมพ์

เป็นเงิน 5,500 บาท

5,500.00             ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2560

61219PS0017 2 ส.ค. 61

3 ค่าถ่ายเอกสารฯ

หลักสูตรการศึกษา

63,438.00        63,438.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 63,438 บาท

2. ร้านเค ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 63,885 บาท

63,438.00       ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 63,438 บาท

63,438.00           เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

61219PS0015 11 ก.ค. 61

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,000.00          7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1. หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส เป็นเงิน 7,000 บาท

2. หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอร์วิส เป็นเงิน 8,000 บาท

3. ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์ 

เป็นเงิน 8,500 บาท

7,000.00        หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส 

เป็นเงิน 7,000 บาท

7,000.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

61219PO0013 3 ก.ค. 61

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน 18,600.00        18,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. สตูดิโอ 51 ดีไซน์ แอนด์ บิลท์ 

เป็นเงิน 18,600 บาท

2. PK พงศ์กิจเฟอร์นิเจอร์ 

เป็นเงิน 21,500 บาท

18,600.00        สตูดิโอ 51 ดีไซน์ แอนด์

 บิลท์ 

เป็นเงิน 18,600 บาท

18,600.00 เป็นผู้เสนอราคา

ต  าสุด

61219PS0018 2 ส.ค. 61

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 4

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2561 (4)

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 4

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2561 (4)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

6 โครงการประเมินคุณภาพ

หลักสูตร (AUN QA)

6.1 วัสดุโครงการ 1,080.00          1,080.00        วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยพะเยา

เป็นเงิน 1,080 บาท

1,080.00         มหาวิทยาลัยพะเยา

เป็นเงิน 1,080 บาท

1,080.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 20 ก.ค. 61

7 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล

งานของนิสิตการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา

7.1 ค่าถ่ายเอกสารฯ 6,000.00          6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 6,000 บาท

6,000.00         ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์

เป็นเงิน 6,000 บาท

6,000.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 6 ส.ค. 61

8 โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูฯ

8.1 โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูฯ กิจกรรมที  7

8.1.1 วัสดุโครงการ 24,503.00        24,503.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. พะเยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์

เป็นเงิน 580 บาท

2. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัรฑ์

เป็นเงิน 18,223 บาท

3. ร้านโปรเจค ก๊อปป๊ี

เป็นเงิน 5,700 บาท

24,503.00       1. พะเยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์

เป็นเงิน 580 บาท

2. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัรฑ์

เป็นเงิน 18,223 บาท

3. ร้านโปรเจค ก๊อปป๊ี

เป็นเงิน 5,700 บาท

24,503.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 31 ก.ค. 61



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 4

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2561 (4)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

8.2 โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูฯ กิจกรรมที  8

8.2.1 วัสดุโครงการ 20,573.00        20,573.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัรฑ์

เป็นเงิน 18,923 บาท

2. ร้านโปรเจค ก๊อปป๊ี

เป็นเงิน 1,650 บาท

20,573.00       1. ร้านเดอะเบสท์ ครุภัรฑ์

เป็นเงิน 18,923 บาท

2. ร้านโปรเจค ก๊อปป๊ี

เป็นเงิน 1,650 บาท

20,573.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 31 ส.ค. 61

9 โครงการปรับปรุงและพัมนา

หลักสูตรคุรุสภาและกรอบ

มาตรฐานฯ

9.1 วัสดุโครงการ 1,638.00 1,638.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จ ากัด

เป็นเงิน 1,638 บาท

1,638.00 สยามแม็คโคร จ ากัด

เป็นเงิน 1,638 บาท

1,638.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 14 ส.ค. 61

10 โครงการอบรมจริยธรรมวิจัยใน

มนุษย์ละการจัดท าการศึกษาฯ

10.1 วัสดุโครงการ 1,300.00          1,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง เฮอืนล้านนาใครได้มาจะ

โชคดี เป็นเงิน 1,300 บาท

1,300.00         เฮอืนล้านนาใครได้มาจะ

โชคดี เป็นเงิน 1,300 บาท

1,300.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 3 ส.ค. 61

10.2 ค่าถ่ายเอกสารฯ 1,700.00          1,700.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอส บริการ

เป็นเงิน 1,700 บาท

1,700.00         ร้านเอ็นเอส บริการ

เป็นเงิน 1,700 บาท

1,700.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 3 ส.ค. 61



แบบ สขร. 1

ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 4

วิทยาลัยการศึกษา

วันท่ี 1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2561 (4)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

11 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็น

ครูฯ11.1 วัสดุโครงการ 15,000.00        15,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ปัญญาการ์เม้นและปักคอม

เป็นเงิน 15,000 บาท

15,000.00       ปัญญาการ์เม้นและปักคอม

เป็นเงิน 15,000 บาท

15,000.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 16 ก.ย. 61

12 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (ถวายเทียนพรรษา)

12.1 วัสดุโครงการ 11,720.00         11,720.00       วิธีเฉพาะเจาะจง 1. หจก. เจริญภัณฑ์ดีพาร์ท

เม้นท์สโตร์

เป็นเงิน 1,280 บาท

2.ดอกไม้สดป้าฮอม

เป็นเงิน 7,440 บาท

3. เอกชัยสังฆภัณฑ์

เป็นเงิน 3,000 บาท

11,720.00        1. หจก. เจริญภัณฑ์ดี

พาร์ทเม้นท์สโตร์

เป็นเงิน 1,280 บาท

2.ดอกไม้สดป้าฮอม

เป็นเงิน 7,440 บาท

3. เอกชัยสังฆภัณฑ์

เป็นเงิน 3,000 บาท

11,720.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 22 ก.ค. 61

13 โครงการปฐมนิเทศและไหว้ครู

วัสดุโครงการ 10,590.00        10,590.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ยายน้อย

เป็นเงิน 10,590 บาท

10,590.00       ร้านดอกไม้ยายน้อย

เป็นเงิน 10,590 บาท

10,590.00 ตาม พ.ร.บ. การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2560

ใช้ในการด าเนิน

โครงการ

- 31 ส.ค. 61


