
หนา้ที ่1 จาก 4
แบบ สขร. 1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1

ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน พฤษภำคม
 2563 14,270.00            มี เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองเทิง จ  ำกดั 14,270.00        สหกรณ์กำรเกษตรเมืองเทิง จ  ำกดั 14,270.00    คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ อีจีพี 94/2563 ลว 1 มิ.ย.2563

2 จำ้งซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะและขนส่ง 6,740.00              มี เฉพำะเจำะจง อู่ สมบูรณ์ยนต์ 6,740.00          อู่ สมบูรณ์ยนต์ 6,740.00      คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ อีจีพี 95/2563 ลว 1 มิ.ย.2563
3 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว(กระดำษช ำระ) 5,880.00              มี เฉพำะเจำะจง หจก.มอ.นอ ซพัพลำย ส ำนกังำนใหญ่ 5,880.00          หจก.มอ.นอ ซพัพลำย ส ำนกังำนใหญ่ 5,880.00      คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ อีจีพี 96/2563 ลว 1 มิ.ย.2563

4

ซ้ือจดัหำวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวสัดุ
ส ำนกังำน ของส ำนกังำนเขตฯ เดือน พฤษภำคม 
2563 19,850.00            มี เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ พี คอมพิวเตอร์ 19,850.00        ร้ำน เจ พี คอมพิวเตอร์ 19,850.00    คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ อีจีพี 98/2563 ลว 1 มิ.ย.2563

5 ซ้ือวสัดุอุปกณณ์คอมพิวเตอร์ 4,680.00              มี เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ พี คอมพิวเตอร์ 4,680.00          ร้ำน เจ พี คอมพิวเตอร์ 4,680.00      คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ.35/2563 ลว 10 มิ.ย.2563

6  จำ้งซ่อมบ ำรุงรถจกัรยำนยนต์ 2,000.00              มี เฉพำะเจำะจง บริษทั รุ่งโรจน์ยนต ์เทิง จ  ำกดั 2,000.00          บริษทั รุ่งโรจน์ยนต ์เทิง จ  ำกดั 2,000.00      คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง จ.37/2563 ลว 10 มิ.ย.2563

7 ซ้ือจดัหำวสัดุอุปกรณ์งำนก่อสร้ำง  23,000.00            มี เฉพำะเจำะจง สมศกัด์ิ อลูมิเนียม 23,000.00        สมศกัด์ิ อลูมิเนียม 23,000.00    คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ.อีจีพี 99/2563 ลว 8 มิ.ย.2563

8

 ประกวดรำคำซ้ือโครงกำรจดัซ้ือครุภณัฑร์ะบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำร
สอน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 รูปแบบ IC2 
Type 1 และ Type 2 เพ่ือจดัสรรให้โรงเรียนใน
สงักดั 9 โรงเรียน 2,671,380.00      มี ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั มิวนิค ซพัพลำย 2,670,201.00 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั มิวนิค ซพัพลำย 2,670,201.00 คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง  ซ.อีจีพี 101/2563 ลว 17.06.2563

9

 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์
รับสญัญำณดำวเทียมให้กบัโรงเรียนในสงักดั 97,660.00            มี เฉพำะเจำะจง ณฐั อิเล็กทรอนิกส์ โดยนำงอ ำไพ สิทธิ 97,660.00        ณัฐ อิเลก็ทรอนิกส์ โดยนำงอ ำไพ สิทธิ 97,660.00    คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ.อีจีพี 105/2563 ลว 18 มิ.ย.2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

วนัท่ี  30  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563



หนา้ที ่2 จาก 4
แบบ สขร. 1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

วนัท่ี  30  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

10

 วสัดุเพ่ือใชใ้นกำรเพ่ือใชใ้นกำรจดักิจกรรมกำร
ประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมรับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 1,000.00              มี เฉพำะเจำะจง หจก.สวนหนงัสือ 1,000.00          หจก.สวนหนงัสือ 1,000.00      คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ.39/2563 ลว 23.06.2563

11

 ถ่ำยเอกสำรเพ่ือใชใ้นกำรเพ่ือใชใ้นกำรจดั
กิจกรรมกำรประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรเตรียม
ควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 1 งำน 2,660.00              มี เฉพำะเจำะจง นครเทิงก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 2,660.00          นครเทิงก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 2,660.00      คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง จ.39/2563 ลว 23.06.2563

12

ซ้ือจดัหำวสัดุในกำรตกแต่งและวสัดุ(เทียน
พรรษำ) เพ่ือถวำยเทียนพรรษำ 9,790.00              มี เฉพำะเจำะจง ร้ำน โชคน ำชยั 9,790.00          ร้ำน โชคน ำชยั 9,790.00      คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ.อีจีพี102/2563 ลว26 มิ.ย.2563

13

จำ้งท ำโล่รำงวลัเพ่ือมอบให้ครูผูไ้ดรั้บคดัเลือก
ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนดี สอนเก่ง ระดบัชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 1 จ ำนวน 7 อนั งำน 6,300.00              มี เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยโทรฟ่ี 6,300.00          ร้ำนเชียงรำยโทรฟ่ี 6,300.00      คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง จ.อีจีพี103/2563 ลว 26.06.2563

14

จำ้งท ำโล่รำงวลัเพ่ือมอบให้นกัเรียนท่ีมีผลกำร
ทดสอบสูงกวำ่ระดบัประเทศและคะแนนเต็ม 
100 คะแนน และมอบให้แก่สถำนศึกษำท่ีมีผล
กำรทดสอบค่ำเฉล่ียสูงกวำ่ระดบัประเทศ จ ำนวน
 30 อนั  27,000.00            มี เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยโทรฟ่ี 27,000.00        ร้ำนเชียงรำยโทรฟ่ี 27,000.00    คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง จ.อีจีพี104/2563 ลว 26.06.2563

15 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน  เดือน มิถุนำยน 2563 18,358.00            มี เฉพำะเจำะจง หจก.สวนหนงัสือ 18,358.00        หจก.สวนหนงัสือ 18,358.00    คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ.อีจีพี109/2563 ลว29 มิ.ย.2563



หนา้ที ่3 จาก 4
แบบ สขร. 1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

วนัท่ี  30  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

16

ซ้ือหนงัสือพิมพเ์พ่ือให้บริกำรแก่ผูม้ำติดต่อ
รำชกำร จ ำนวน 2 ฉบบั เดือน มิถุนำยน 2563 600.00                 มี เฉพำะเจำะจง ร้ำนบวัขำว 600.00             ร้ำนบวัขำว 600.00         คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ.8/2563 ลว 30.06.2563

17

ซ้ือจดัหำน ้ำด่ืมส ำหรับจดัให้บุคลำกรใชเ้พ่ือกำร
บริโภคเป็นประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563  2,140.00              มี เฉพำะเจำะจง กองทุนหมู่บำ้นจอมจอ้ หมู่ท่ี20 2,140.00          กองทุนหมู่บำ้นจอมจอ้ หมู่ท่ี20 2,140.00      คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ.37/2563 ลว 30.06.2563

18

จำ้งถ่ำยเอกสำร เขำ้เล่ม และผลิตเอกสำรอ่ืน 
ให้แก่ส ำนกังำนเขตฯ ตำมภำรกิจชองทำงรำชกำร
 ท่ีบุคลำกรเจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบ เดือน มิถุนำยน
 2563  4,470.00              มี เฉพำะเจำะจง นครเทิงก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 4,470.00          นครเทิงก๊อปป้ีเซนเตอร์ 4,470.00      คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง จ.38/2563 ลว 30.06.2563

19

จำ้งผลิตป้ำย ตรำยำง และงำนพิมพเ์อกสำร เพ่ือ
ใชง้ำนในรำชกำรตำมภำรกิจของส ำนกังำนเขตฯ 
เป็นประจ ำ เดือน มิถุนำยน 2563 6,100.00              มี เฉพำะเจำะจง ร้ำน อินด้ี 6,100.00          ร้ำน อินด้ี 6,100.00      คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง จ อีจีพี106/2563 ลว 30.06.2563

20

ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์งำนก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ และประปำ 
เพ่ือใชใ้นกำรปรับปรุงซ่อมแซมงำนในรำชกำร
ตำมภำรกิจของส ำนกังำนเขตฯ เป็นประจ ำเดือน
 มิถุนำยน ๒๕๖๓  11,690.00            มี เฉพำะเจำะจง บริษทั อนนัตว์ฒันำ 2018 จ ำกดั 11,690.00        บริษทั อนนัตว์ฒันำ 2018 จ ำกดั 11,690.00    คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ.อีจีพี107/2563 ลว 30.06.2563

21

จำ้งซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะและขนส่ง  เดือน 
มิถุนำยน 2563 11,590.00            มี เฉพำะเจำะจง อู่ สมบูรณ์ยนต์ 11,590.00        อู่ สมบูรณ์ยนต์ 11,590.00    คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ.อีจีพี108/2563 ลว 30.06.2563



หนา้ที ่4 จาก 4
แบบ สขร. 1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

วนัท่ี  30  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

22

จำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เดือน 
มิถุนำยน 2563 14,160.00            มี เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ พี คอมพิวเตอร์ 14,160.00        ร้ำน เจ พี คอมพิวเตอร์ 14,160.00    คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง จ.อีจีพี110/2563 ลว 30.06.2563

23

ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เพ่ือใชง้ำน
ในรำชกำรตำมภำรกิจของส ำนกังำนเขตฯ เป็น
ประจ ำ เดือน มิถุนำยน 2563 16,860.00            มี เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ พี คอมพิวเตอร์ 16,860.00        ร้ำน เจ พี คอมพิวเตอร์ 16,860.00    คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ.อีจีพี111/2563 ลว 30.06.2563

24

ซ้ือจดัหำ น ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือใชง้ำน
ในรำชกำรตำมภำรกิจของส ำนกังำนเขตฯ เป็น
ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563  27,498.00            มี เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองเทิง จ  ำกดั 27,498.00        สหกรณ์กำรเกษตรเมืองเทิง จ  ำกดั 27,498.00    คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง ซ.อีจีพี112/2563 ลว 30.06.2563

25

ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส ำนกังำนเพ่ือใชใ้นกำร
ปฏิบติังำนในกิจกรรมกำรพฒันำระบบกำรวดั
และประเมิลผลกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2563  5,313.00              มี เฉพำะเจำะจง หจก.สวนหนงัสือ 5,313.00          หจก.สวนหนงัสือ 5,313.00      คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง  ซ.อีจีพี113/2563ลว 30.06.2563

26

ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส ำนกังำนเพ่ือใชใ้นกำร
ปฏิบติังำนในกิจกรรมกำรพฒันำระบบกำรวดั
และประเมิลผลกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2563  5,500.00              มี เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ พี คอมพิวเตอร์ 5,500.00          ร้ำน เจ พี คอมพิวเตอร์ 5,500.00      คุณสมบติัตรงตำมขอ้ตกลง  ซ.อีจีพี114/2563ลว 30.06.2563


