
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
        ผู้ได้รับกำรคัดเลือก           

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน 90,000.00                90,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอัศนัย  ดำดี นำยอัศนัย  ดำดี เป็นผู้รับจ้ำงรำยเดิม 1/2564 15 ต.ค. 2563
ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป รำคำท่ีเสนอ 90,000 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 90,000 บำท จำกปีงบประมำณ
กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน (เดือนละ 15,000 บำท) (เดือนละ 15,000 บำท) พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันท่ี  30 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563

    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ      
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
       ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน 180,000.00           180,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววิภำวรี  พรมธิ นำงสำววิภำวรี  พรมธิ เป็นผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 2/2564 2 พ.ย. 2563
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี รำคำท่ีเสนอ  180,000 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 180,000 บำท โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์
กลุ่มอ ำนวยกำร (เดือนละ 15,000 บำท) (เดือนละ 15,000 บำท) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

2 จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน 144,000.00           144,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงษ์พิพัฒ  ทันหล้ำ นำยพงษ์พิพัฒ  ทันหล้ำ เป็นผู้รับจ้ำงรำยเดิม 3/2564 2 พ.ย. 2563
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป รำคำท่ีเสนอ  144,000 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 144,000 บำท จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (เดือนละ 12,000 บำท) (เดือนละ 12,000 บำท)

3 จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน 120,000.00           120,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภำณุพงษ์  บ้ำนสระ นำยภำณุพงษ์  บ้ำนสระ เป็นผู้รับจ้ำงรำยเดิม 4/2564 2 พ.ย. 2563
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ รำคำท่ีเสนอ  120,000 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 120,000 บำท จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
กลุ่มอ ำนวยกำร (เดือนละ 10,000 บำท) (เดือนละ 10,000 บำท)

4 จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน 72,000.00             72,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุกัญญำ  ค ำมูล นำงสำวสุกัญญำ  ค ำมูล เป็นผู้รับจ้ำงรำยเดิม 5/2564 2 พ.ย. 2563
ต ำแหน่ง พนักงำนท ำควำมสะอำด รำคำท่ีเสนอ  72,000 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 72,000 บำท จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
กลุ่มอ ำนวยกำร (วันละ 300 บำท) (วันละ 300 บำท)

5 จ้ำงเหมำพิมพ์เอกสำรและเข้ำเล่ม 80,000.00             80,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง สุวรรณกำรพิมพ์ สุวรรณกำรพิมพ์ คัดเลือกโดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 6/2564 2 พ.ย. 2563
ส ำหรับกำรประชุมอกศจ. และ กศจ. รำคำท่ีเสนอ  80,000 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 80,000 บำท
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

6 เช่ำอำคำรส ำนักงำน 600,000.00           600,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เค พำวเวอร์ (2019) หจก. เค พำวเวอร์ (2019) เป็นผู้ประกอบอำชีพให้เช่ำโดยตรง 1/2564 2 พ.ย. 2563
รำคำท่ีเสนอ  600,000 บำท รำคำท่ีตกลงเช่ำ 600,000 บำท และเป็นผู้ให้เช่ำรำยเดิม (สัญญำ)
เดือนละ 50,000 บำท เดือนละ 50,000 บำท จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

7 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 30,000.00             30,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ที.พี. ออฟฟิชแอนด์ ซัพพลำย ที.พี. ออฟฟิชแอนด์ ซัพพลำย เป็นผู้ประกอบอำชีพให้เช่ำโดยตรง 2/2564 2 พ.ย. 2563
รำคำท่ีเสนอ  30,000 บำท รำคำท่ีตกลงเช่ำ 30,000 บำท และเป็นผู้ให้เช่ำรำยเดิม (สัญญำ)

จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

   เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ        
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
       ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

8 จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน 105,000.00           105,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธีระดล  ศิริธรรม นำยธีระดล  ศิริธรรม เป็นผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 7/2564 16 พ.ย. 2563
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ รำคำท่ีเสนอ  105,000 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 105,000 บำท โดยวิธีสอบปฏิบัติและสอบสัมภำษณ์
กลุ่มอ ำนวยกำร เดือนละ 10,000 บำท เดือนละ 10,000 บำท ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

9 จัดซ้ือมู่ล่ีพร้อมติดต้ัง 14,412.00             14,412.00      วิธีเฉพำะเจำะจง เปรมยุดำ ผ้ำม่ำน เปรมยุดำ ผ้ำม่ำน เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำยวัสดุ 16/2564 16 พ.ย. 2563
รำคำท่ีเสนอ  14,412 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 14,412 บำท ท่ีต้องกำรจัดซ้ือโดยตรง

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

   เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ        
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
     ผู้ได้รับกำรคัดเลือก        และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุ - 20,000.00              20,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด คัดเลือกโดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 2/2564 2 ธ.ค. 2563
ส ำหรับด ำเนินกำรคัดเลือกฯ ต ำแหน่ง ประเภทท่ัวไป รำคำท่ีเสนอ  20,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 20,000 บำท เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำย
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล วัสดุโดยตรง

2 จ้ำงผลิตชุดแบบทดสอบ - 105,194.19            105,194.19 วิธีเฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยสวนดุสิต มหำวิทยำลัยสวนดุสิต คัดเลือกโดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 8/2564 8 ธ.ค. 2563
ส ำหรับด ำเนินกำรคัดเลือกฯ ต ำแหน่ง ประเภทท่ัวไป รำคำท่ีเสนอ  105,194.19 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 105,194.19 บำท
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียต่อหน่ึงคน ค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียต่อหน่ึงคน

3 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 24,978.00              24,978.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด คัดเลือกโดยกลุ่มอ ำนวยกำร 3/2564 18 ธ.ค. 2563
รำคำท่ีเสนอ  24,978 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 24,978 บำท เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำย

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัวโดยตรง

4 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 68,764.00              68,764.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด คัดเลือกโดยกลุ่มอ ำนวยกำร 4/2564 18 ธ.ค. 2563
รำคำท่ีเสนอ  68,764 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 68,764 บำท เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำย

วัสดุส ำนักงำนโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันท่ี 30 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563

     เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ    
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
     ผู้ได้รับกำรคัดเลือก     และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 93,928.25               93,928.25  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด คัดเลือกโดยกลุ่มอ ำนวยกำร 5/2564 5 ม.ค. 2564
รำคำท่ีเสนอ  93,928.25 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 93,928.25 บำท เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำย

วัสดุคอมพิวเตอร์โดยตรง

2 จัดซ้ือวัสดุ 76,200.00               76,200.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด คัดเลือกโดยกลุ่มอ ำนวยกำร 6/2564 25 ม.ค. 2564
โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเรือนดีตำมรอยพระยุคลบำท รำคำท่ีเสนอ  76,200 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 76,200 บำท เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำย
ด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วัสดุโดยตรง
กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน

3 จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน 57,800.00               57,800.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพรสวรรค์ กุนนำ นำงสำวพรสวรรค์ กุนนำ คัดเลือกโดยกำรสอบสัมภำษณ์ 9/2564 15 ม.ค. 2564
ต ำแหน่ง พนักงำนท ำควำมสะอำด รำคำท่ีเสนอ  57,800 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 57,800 บำท เน่ืองจำกลูกจ้ำงรำยเดิมได้ลำออก
กลุ่มอ ำนวยกำร (เดือนละ 6,800 บำท) (เดือนละ 6,800 บำท) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

4 จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน 120,000.00             ######### วิธีเฉพำะเจำะจง นำงรัตติกร  ศรีค ำ นำงรัตติกร  ศรีค ำ คัดเลือกโดยกำรสอบสัมภำษณ์ 10/2564 28 ม.ค. 2564
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบัญชี รำคำท่ีเสนอ  120,000 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 120,000 บำท เน่ืองจำกลูกจ้ำงรำยเดิมได้ลำออก
กลุ่มอ ำนวยกำร (เดือนละ 15,000 บำท) (เดือนละ 15,000 บำท) และไม่มีข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจ้ำงอย่ำงเร่งด่วน
เพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีกำรเงินและบัญชี

5 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20,990.00               20,990.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มิวนิคซัพพลำย หจก.มิวนิคซัพพลำย เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพรับจ้ำง 11/2564 28 ม.ค. 2564
รำคำท่ีเสนอ 20,990 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 20,990 บำท ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันท่ี 29 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564

     เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ   
 หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
     ผู้ได้รับกำรคัดเลือก     และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ไม่มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย

วันท่ี 26 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

     เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ    
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
     ผู้ได้รับกำรคัดเลือก     และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุ 50,000.00                50,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด คัดเลือกโดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 7/2564 3 มี.ค. 2564
ส ำหรับด ำเนินกำรคัดเลือกฯ ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย รำคำท่ีเสนอ  50,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 50,000 บำท เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำยวัสดุ
กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษฯ ท่ีต้องกำรจัดซ้ือโดยตรง
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

2 จัดซ้ือวัสดุ - 9,530.00                  9,530.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด คัดเลือกโดยกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 8/2564 22 มี.ค. 2564
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด รำคำท่ีเสนอ  9,530 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 9,530 บำท เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำยวัสดุ
ท่ีสนองต่อสภำพปัญหำควำมต้องกำรของเด็กฯ ท่ีต้องกำรจัดซ้ือโดยตรง
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564

     เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ         
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
     รำยช่ือเสนอรำคำ    และ

รำคำท่ีเสนอ
     ผู้ได้รับกำรคัดเลือก        
และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 จ้ำงพิมพ์เอกสำรและเข้ำเล่ม 10,000.00               10,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ป้ี แอนด์ น้อง เซ็นเตอร์ หจก.ป้ี แอนด์ น้อง เซ็นเตอร์ คัดเลือกโดยกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 12/2564 1 เม.ย. 2564
(งบประมำณโครงกำร) รำคำท่ีเสนอ 10,000 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 10,000 บำท เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพรับจ้ำง

ผลิตและพิมพ์เอกสำรและเข้ำเล่มโดยตรง

2 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 9,800.00                 9,800.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ที อำร์ เซอร์วิส ที อำร์ เซอร์วิส เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพรับจ้ำง 13/2564 1 เม.ย. 2564
รำคำท่ีเสนอ  9,800 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 9,800 บำท ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศโดยตรง

3 จัดซ้ือวัสดุ 15,571.00               15,571.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด คัดเลือกโดยกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 9/2564 1 เม.ย. 2564
เพ่ือใช้ส ำหรับกำรฝึกอบรมพัฒนำหลักสูตร รำคำท่ีเสนอ  15,571 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 15,571 บำท เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำยวัสดุ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ท่ีต้องกำรจัดซ้ือโดยตรง
กำรวัดและประเมินผลประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล

4 จ้ำงผลิตชุดแบบทดสอบ 350,843.98             350,843.98 วิธีเฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยสวนดุสิต มหำวิทยำลัยสวนดุสิต คัดเลือกโดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 14/2564 9 เม.ย. 2564
ส ำหรับด ำเนินกำรคัดเลือกฯ ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย รำคำท่ีเสนอ  350,843.98 บำทรำคำท่ีตกลงจ้ำง 350,843.98 บำทเน่ืองจำกเป็นสถำบันท่ีรับจ้ำงด ำเนินกำร
กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษฯ ค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียต่อหน่ึงคน ค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียต่อหน่ึงคน ผลิตชุดข้อสอบโดยตรง
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

5 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 25,019.00               25,019.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด คัดเลือกโดยกลุ่มอ ำนวยกำร 10/2564 30 เม.ย. 2564
รำคำท่ีเสนอ  25,019 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 25,019 บำท เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำยวัสดุ

ท่ีต้องกำรจัดซ้ือโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันท่ี 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564

     เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ    
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
     ผู้ได้รับกำรคัดเลือก     และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ไม่มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย

วันท่ี  31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564

     เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ    
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
    ผู้ได้รับกำรคัดเลือก        
และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 จ้ำงถ่ำยส ำเนำเอกสำร 676.00                  676.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวรรณกำรพิมพ์ ร้ำนสุวรรณกำรพิมพ์ เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ จัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือ 1 มิถุนำยน 2564
รำคำท่ีเสนอ 676 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 676 บำท รับจ้ำงท ำงำนท่ีต้องกำร กรมบัญชีกลำง 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำยโดยตรง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค
(กวจ) 0405.2/ว119
ลว. 7 มี.ค. 2560

2 จัดซ้ือวัสดุ 1,210.00               1,210.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ จัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือ 2 มิถุนำยน 2564
รำคำท่ีเสนอ 1,210 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,210 บำท จ ำหน่ำยวัสดุท่ีต้องกำรใช้งำน กรมบัญชีกลำง 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำยโดยตรง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค
(กวจ) 0405.2/ว119
ลว. 7 มี.ค. 2560

3 จัดซ้ือพำนพุ่นดอกไม้แห้ง สีม่วง 800.00                  800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชิค ฟลำวเวอร์ ร้ำนชิค ฟลำวเวอร์ เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ จัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือ 3 มิถุนำยน 2564
รำคำท่ีเสนอ 800 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 800 บำท จ ำหน่ำยวัสดุท่ีต้องกำรใช้งำน กรมบัญชีกลำง 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำยโดยตรง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค
(กวจ) 0405.2/ว119
ลว. 7 มี.ค. 2560

4 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 1,000.00               1,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เค พำวเวอร์ (2016) หจก. เค พำวเวอร์ (2016) เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ - 9 มิถุนำยน 2564
รำคำท่ีเสนอ 1,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 800 บำท จ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำยโดยตรง

5 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 1,000.00               1,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เค พำวเวอร์ (2016) หจก. เค พำวเวอร์ (2016) เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ - 28 มิถุนำยน 2564
รำคำท่ีเสนอ 1,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,000 บำท จ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำยโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันท่ี 7 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564

    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
    ผู้ได้รับกำรคัดเลือก        
และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

6 เช่ำระบบ Cloud Computer 20,000.00             19,661.25 วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ  19,661.25 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 19,661.25 บำท ให้บริกำรเช่ำระบบ Cloud Computer ท่ี ศธ 0268/2276 30 มิถุนำยน 2564
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำยโดยตรง

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันท่ี 7 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564

    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 






