
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1  จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตฯ 3,652.02               3,652.02        เฉพำะเจำะจง

บริษัท โตโยต้ำ

เชียงรำย จ ำกัด        3,652.02

บริษัท โตโยต้ำ

เชียงรำย จ ำกัด 3,652.02     คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 131/2563 ลว 5  สิงหำคม 2563

2

จ้ำงถ่ำยรูปพร้อมกรอบรูปขอบทอง ขนำด 12 X 18 

น้ิว , จ้ำงท ำกรอบประกำศเกียรติคุณ ขอบทอง 

ขนำด เอ 4 ขอบ 2 ช้ัน 39,270.00             39,270.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน เคน โฟโต้      39,270.00 ร้ำน เคน โฟโต้ 39,270.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 132/2563 ลว 13  สิงหำคม 2563

3

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือในกำรบริหำรส ำนักงำนโครงกำร

กำรพัฒนำคลังเคร่ืองมือมำตรฐำน                5,560.00         5,560.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สวนหนังสือ        5,560.00 หจก.สวนหนังสือ 5,560.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 133/2563 ลว 13  สิงหำคม 2563

4

จ้ำงถ่ำยเอกสำรเพ่ือใช้ด ำเนินตำมโครงกำรกำร

พัฒนำคลังเคร่ืองมือมำตรฐำน                5,000.00         5,000.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนนครเทิงก๊อปป้ี

เซ็นเตอร์        5,000.00

ร้ำนนครเทิงก๊อปป้ี

เซ็นเตอร์ 5,000.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 134/2563 ลว 13  สิงหำคม 2563

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม                2,250.00         2,250.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สวนหนังสือ        2,250.00 หจก.สวนหนังสือ 2,250.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 135/2563 ลว 13  สิงหำคม 2563

6

จ้ำงท ำกรอบประกำศเกียรติคุณขอบทอง           

ขนำด 12 X 18 น้ิว ขอบ 2 เพ่ือใช้ในกำรจัด

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม                3,300.00         3,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนท ำไมกรอบรูป        3,300.00 ร้ำนท ำไมกรอบรูป 3,300.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 136/2563 ลว 13  สิงหำคม 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

วันท่ี  1  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

7

ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (กระดำษช ำระม้วนใหญ่ 2 

ช้ัน 300 เมตร ลังละ 12 ม้วน) เพ่ือบริกำรผู้มำติดต่อ

รำชกำร 5,880.00               5,880.00        เฉพำะเจำะจง

หจก.มอ นอ ซัพ

พลำย สนง.ใหญ่        5,880.00

หจก.มอ นอ ซัพ

พลำย สนง.ใหญ่ 5,880.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 137/2563 ลว 19  สิงหำคม 2563

8

จ้ำงผลิตป้ำยประชำสัมพันธ์ เพ่ือใช้รณรงค์ต่อต้ำน

กำรทุจริต 3,680.00               3,680.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินด้ี        3,680.00 ร้ำนอินด้ี 3,680.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 138/2563 ลว 27  สิงหำคม 2563

9 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือใช้รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต 4,982.00               4,982.00        เฉพำะเจำะจง หจก.สวนหนังสือ        4,982.00 หจก.สวนหนังสือ 4,982.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 139/2563 ลว 27  สิงหำคม 2563

10

 จ้ำงถ่ำยเอกสำร เข้ำเล่ม และผลิตเอกสำรอ่ืน ให้แก่

ส ำนักงำนเขตฯ ตำมภำรกิจชองทำงรำชกำร ท่ี

บุคลำกรเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ เดือน สิงหำคม 2563 998.50                 998.50           เฉพำะเจำะจง

ร้ำนนครเทิงก๊อปป้ี

เซ็นเตอร์          998.50

ร้ำนนครเทิงก๊อปป้ี

เซ็นเตอร์ 998.50       คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.46/2563 ลว.31 สิงหำคม 2563

11

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนตำม

โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  15,240.00             15,240.00       เฉพำะเจำะจง เจ พี คอมพิวเตอร์      15,240.00 เจ พี คอมพิวเตอร์ 15,240.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 140/2563 ลว 31  สิงหำคม 2563

12 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์และปร้ิน เดือน สิงหำคม 2563 10,940.00             10,940.00       เฉพำะเจำะจง เจ พี คอมพิวเตอร์      10,940.00 เจ พี คอมพิวเตอร์ 10,940.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 141/2563 ลว 31  สิงหำคม 2563

13 ซ้ือวัสดุ คอมพิวเตอร์เดือน สิงหำคม 2563 16,790.00             16,790.00       เฉพำะเจำะจง เจ พี คอมพิวเตอร์      16,790.00 เจ พี คอมพิวเตอร์ 16,790.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 142/2563 ลว 31  สิงหำคม 2563

14

จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ เดือน 

สิงหำคม 2563 10,970.00             10,970.00       เฉพำะเจำะจง

ร้ำน นครเทิงเคร่ือง

เย็น      10,970.00

ร้ำน นครเทิงเคร่ือง

เย็น 10,970.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 143/2563 ลว 31  สิงหำคม 2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

15

 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์งำนก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ และประปำ 

เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงซ่อมแซมงำนในรำชกำรตำม

ภำรกิจของส ำนักงำนเขตฯ เป็นประจ ำ เดือน 

สิงหำคม 2563 6,955.00               6,955.00        เฉพำะเจำะจง

บ.อนันต์วัฒนำ 2018

 จ ำกัด        6,955.00

บ.อนันต์วัฒนำ 

2018 จ ำกัด 6,955.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 144/2563 ลว 31 สิงหำคม 2563

16

จ้ำงซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะและขนส่งพ่ือใช้ในรำชกำร

ตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตฯ เป็นประจ ำ เดือน 

สิงหำคม 2563 10,500.00             10,500.00 เฉพำะเจำะจง อู่ สมบูรณ์ยนต์      10,500.00 อู่ สมบูรณ์ยนต์ 10,500.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ. อีจีพี 145/2563 ลว 31 สิงหำคม 2563

17  จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตฯ 6,368.24               6,368.24        เฉพำะเจำะจง

บริษัท โตโยต้ำ

เชียงรำย จ ำกัด        6,368.24

บริษัท โตโยต้ำ

เชียงรำย จ ำกัด 6,368.24     คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 136/2563 ลว 31  สิงหำคม 2563

18

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนกองกลำงส ำนักงำนเขตฯ 

เดือน สิงหำคม 2563 28,653.00             28,653.00 เฉพำะเจำะจง หจก. สวนหนังสือ      28,653.00 หจก. สวนหนังสือ 28,653.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 147/2563 ลว 31 สิงหำคม 2563

19

จ้ำงผลิตป้ำย ตรำยำง เพ่ือใช้งำนในรำชกำรตำม

ภำรกิจของส ำนักงำนเขตฯ เป็นประจ ำเดือน 

สิงหำคม 2563 4,040.00               4,040.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินด้ี 4,040.00 ร้ำนอินด้ี 4,040.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ. อีจีพี 148/2563 ลว 31 สิงหำคม 2563

20

ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงเพ่ือใช้ในรำชกำรตำมภำรกิจของ

ส ำนักงำนเขตฯ เป็นประจ ำ เดือน สิงหำคม 2563 33,929.00             33,929.00       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร      33,929.00 สหกรณ์กำรเกษตร 33,929.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 150/2563 ลว 31 สิงหำคม 2563

21  จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถจักรยำนยนต์ 525.00                 525.00           เฉพำะเจำะจง

 บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์ 

เทิง จ ำกัด          525.00

 บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์

 เทิง จ ำกัด 525.00       คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.46/2563 ลว 31 สิงหำคม 2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

22

ซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับจัดให้บุคลำกรใช้เพ่ือกำรบริโภคเป็น

ประจ ำ เดือน สิงหำคม 2563 1,650.00               1,650.00        เฉพำะเจำะจง

กองทุนหมู่บ้ำนจอม

จ้อหมู่ท่ี 20 1,650.00

กองทุนหมู่บ้ำนจอม

จ้อหมู่ท่ี 20 1,650.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.43/2563 ลว 31 สิงหำคม 2563


