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แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าซ้ือวสัดุส านักงานและวสัดุคอมพิวเตอร์ 38,288.00          38,288.00          เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตาม ซ.อจีพีี 091/2565 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ขอ้ตกลง ลว. 2 ม.ิย. 2565
1. วสัดุส านักงาน หจก.สวนหนังสือ 350.00 หจก.สวนหนังสือ 350.00

2. วสัดุส านักงานและวสัดุคอมพิวเตอร์ ร้านส าเพ็งเชยีงราย 19,038.00 ร้านส าเพ็งเชยีงราย 19,038.00

3. วสัดุคอมพิวเตอร์ ร้านเจ.พี.คอมพิวเตอร์ 18,900.00 ร้านเจ.พี.คอมพิวเตอร์ 18,900.00

2 ค่าจา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และจา้งเหมาถา่ยเอกสาร 13,912.00          13,912.00          เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรง จ.อจีพีี 092/2565 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ขอ้ตกลง ลว. 2 ม.ิย. 2565
1. ค่าจา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร้านเจ.พี.คอมพิวเตอร์ 12,550.00 ร้านเจ.พี.คอมพิวเตอร์ 12,550.00

2. ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร ร้านต๋อมซีร็อกซ์ 1,362.00 ร้านต๋อมซีร็อกซ์ 1,362.00

3 ค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 2,124.00            2,124.00            เฉพาะเจาะจง กองทุนจอมจอ้ หมู่ที่ 20 2,124.00 กองทุนจอมจอ้ หมู่ที่ 20 2,124.00 คุณสมบัติตรง ซ.อจีพีี 093/2565 

ตามขอ้ตกลง ลว. 2 ม.ิย. 2565

4 ค่าซ้ือชดุตรวจโควดิ แบบ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อใชใ้น 3,822.00            3,822.00            เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีพี ออลล์ 3,822.00 บมจ.ซีพี ออลล์ 3,822.00 คุณสมบัติตรง ซ.อจีพีี 093.1/2565 
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) คัดกรองผู้เข้าร่วม ตามขอ้ตกลง ลว. 2 ม.ิย. 2565
อบรมโครงการพัฒนาจติ สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด ส าหรับผู้บริหาร 

รุ่นที่ 1 ระหวา่งวนัที่ 3 - 6 มถินุายน 2565 ณ วดัใหมศ่รีร่มเยน็

อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นโครงการพัฒนาการศึกษา 5,000.00            5,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.พี.คอมพิวเตอร์ 5,000.00 ร้านเจ.พี.คอมพิวเตอร์ 5,000.00 คุณสมบัติตรง ซ.อจีพีี 094/2565 
ปฐมวยั กจิกรรมที่ 2 ตามขอ้ตกลง ลว. 7 ม.ิย. 2565

6 ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร โครงการพัฒนาสมรรถนะการจดัการ 9,000.00            9,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ปี้แอนด์น้อง เซ็นเตอร์กรุ๊ป 9,000.00 หจก.ปี้แอนด์น้อง เซ็นเตอร์กรุ๊ป 9,000.00 คุณสมบัติตรง จ.อจีพีี 095/2565 
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมอืงในการพัฒนา ตามขอ้ตกลง ลว. 7 ม.ิย. 2565
สู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน ส านักงานเขตฯ

7 ค่าซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใชใ้นโครงการปฐมนิเทศขา้ราชการครู 1,280.00            1,280.00            เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 1,280.00 หจก.สวนหนังสือ 1,280.00 คุณสมบัติตรง ซ.อจีพีี 096/2565 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ชว่ย ตามขอ้ตกลง ลว. 8 ม.ิย. 2565
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มิถุนำยน 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

วนัที่  30  เดอืน มิถุนำยน  พ.ศ. 2565

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง
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ล ำดบั งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

8 ค่าซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใชใ้นโครงการพัฒนาประสิทธภิาพ 870.00              870.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 870.00 หจก.สวนหนังสือ 870.00 คุณสมบัติตรง ซ.อจีพีี 097/2565 
ผู้บริหาร ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มอือาชพี ตามขอ้ตกลง ลว. 10 ม.ิย. 2565

9 ค่าจา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 6068 เชยีงราย 4,890.00            4,890.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ต้าแมก็ยาง 4,890.00 บจก.ต้าแมก็ยาง 4,890.00 คุณสมบัติตรง จ.อจีพีี 098/2565 

ตามขอ้ตกลง ลว. 20 ม.ิย. 2565

10 จา้งเหมาจดัท าเอกสารพร้อมเขา้เล่มปกมนัอดัสันกาว 8,765.00            8,765.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอซีร็อก 8,765.00 ร้านเอซีร็อก 8,765.00 คุณสมบัติตรง จ.อจีพีี 099/2565 
โครงการบริหารจดัการศึกษาโดยใชพ้ื้นที่เป็นฐาน ตามขอ้ตกลง ลว. 23 ม.ิย. 2565
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 ค่าจา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,730.00            3,730.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.พี.คอมพิวเตอร์ 3,730.00 ร้านเจ.พี.คอมพิวเตอร์ 3,730.00 คุณสมบัติตรง จ.อจีพีี 100/2565 
ประจ าเดือน มถินุายน 2565 ตามขอ้ตกลง ลว. 28 ม.ิย. 2565

12 ค่าซ้ือวสัดุส านักงาน วสัดุคอมพิวเตอร์ วสัดุไฟฟ้าและวสัดุ 52,576.00          52,576.00          เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตาม ซ.อจีพีี 101/2565 
กอ่สร้าง เพื่อใชใ้นส านักงานเขตฯ ประจ าเดือน มถินุายน 2565 ขอ้ตกลง ลว. 28 ม.ิย. 2565
1. วสัดุส านักงาน ร้านส าเพ็งเชยีงราย 12,615.00 ร้านส าเพ็งเชยีงราย 12,615.00

2. วสัดุคอมพิวเตอร์ หจก.สวนหนังสือ 5,679.00 หจก.สวนหนังสือ 5,679.00

3. วสัดุคอมพิวเตอร์ ร้านเจ.พี.คอมพิวเตอร์ 31,390.00 ร้านเจ.พี.คอมพิวเตอร์ 31,390.00

4. วสัดุกอ่สร้าง บจก.อนันต์วฒันา 2018 2,052.00 บจก.อนันต์วฒันา 2018 2,052.00

5. วสัดุกอ่สร้าง บจก.รุ่งโรจน์ยนต์ เทิง 840.00 บจก.รุ่งโรจน์ยนต์ เทิง 840.00

นางสาวรัติกาล  สายโสภา                  ผู้รายงาน


