แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันที่ 30 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไป
กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน

วงเงินที่จะซื้ อหรือจ้ำง
90,000.00

รำคำกลำง

วิ ธีซื้อหรือจ้ำง

90,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่ อเสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
นำยอัศนัย ดำดี
รำคำที่เสนอ 90,000 บำท
(เดือนละ 15,000 บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
นำยอัศนัย ดำดี
รำคำที่ตกลงจ้ำง 90,000 บำท
(เดือนละ 15,000 บำท)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เป็นผู้รับจ้ำงรำยเดิม
จำกปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563

เลขที่และวั นที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้ อหรือจ้ำง
1/2564

15 ต.ค. 2563

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้ อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิ ธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่ อเสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้ อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้ อหรือจ้ำง

1

จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี
กลุ่มอำนวยกำร

180,000.00

180,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงสำววิภำวรี พรมธิ
รำคำที่เสนอ 180,000 บำท
(เดือนละ 15,000 บำท)

นำงสำววิภำวรี พรมธิ
รำคำที่ตกลงจ้ำง 180,000 บำท
(เดือนละ 15,000 บำท)

เป็นผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

2/2564

2 พ.ย. 2563

2

จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

144,000.00

144,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยพงษ์พิพัฒ ทันหล้ำ
รำคำที่เสนอ 144,000 บำท
(เดือนละ 12,000 บำท)

นำยพงษ์พิพัฒ ทันหล้ำ
รำคำที่ตกลงจ้ำง 144,000 บำท
(เดือนละ 12,000 บำท)

เป็นผู้รับจ้ำงรำยเดิม
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

3/2564

2 พ.ย. 2563

3

จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์
กลุ่มอำนวยกำร

120,000.00

120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยภำณุพงษ์ บ้ำนสระ
รำคำที่เสนอ 120,000 บำท
(เดือนละ 10,000 บำท)

นำยภำณุพงษ์ บ้ำนสระ
รำคำที่ตกลงจ้ำง 120,000 บำท
(เดือนละ 10,000 บำท)

เป็นผู้รับจ้ำงรำยเดิม
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

4/2564

2 พ.ย. 2563

4

จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ตำแหน่ง พนักงำนทำควำมสะอำด
กลุ่มอำนวยกำร

72,000.00

72,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงสำวสุกัญญำ คำมูล
รำคำที่เสนอ 72,000 บำท
(วันละ 300 บำท)

นำงสำวสุกัญญำ คำมูล
รำคำที่ตกลงจ้ำง 72,000 บำท
(วันละ 300 บำท)

เป็นผู้รับจ้ำงรำยเดิม
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

5/2564

2 พ.ย. 2563

5

จ้ำงเหมำพิมพ์เอกสำรและเข้ำเล่ม
สำหรับกำรประชุมอกศจ. และ กศจ.
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

80,000.00

80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

สุวรรณกำรพิมพ์
รำคำที่เสนอ 80,000 บำท

สุวรรณกำรพิมพ์
รำคำที่ตกลงจ้ำง 80,000 บำท

คัดเลือกโดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

6/2564

2 พ.ย. 2563

6

เช่ำอำคำรสำนักงำน

600,000.00

600,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก. เค พำวเวอร์ (2019)
รำคำที่เสนอ 600,000 บำท
เดือนละ 50,000 บำท

หจก. เค พำวเวอร์ (2019)
รำคำที่ตกลงเช่ำ 600,000 บำท
เดือนละ 50,000 บำท

เป็นผู้ประกอบอำชีพให้เช่ำโดยตรง
และเป็นผู้ให้เช่ำรำยเดิม
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

1/2564
(สัญญำ)

2 พ.ย. 2563

7

เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร

30,000.00

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ที.พี. ออฟฟิชแอนด์ ซัพพลำย
รำคำที่เสนอ 30,000 บำท

ที.พี. ออฟฟิชแอนด์ ซัพพลำย
รำคำที่ตกลงเช่ำ 30,000 บำท

เป็นผู้ประกอบอำชีพให้เช่ำโดยตรง
และเป็นผู้ให้เช่ำรำยเดิม
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

2/2564
(สัญญำ)

2 พ.ย. 2563

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

8

จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์
กลุ่มอำนวยกำร

9

จัดซื้อมู่ลี่พร้อมติดตั้ง

วงเงินที่จะซื้ อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิ ธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่ อเสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้ อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้ อหรือจ้ำง

105,000.00

105,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธีระดล ศิริธรรม
รำคำที่เสนอ 105,000 บำท
เดือนละ 10,000 บำท

นำยธีระดล ศิริธรรม
รำคำที่ตกลงจ้ำง 105,000 บำท
เดือนละ 10,000 บำท

เป็นผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
โดยวิธีสอบปฏิบัติและสอบสัมภำษณ์
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

7/2564

16 พ.ย. 2563

14,412.00

14,412.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

เปรมยุดำ ผ้ำม่ำน
รำคำที่เสนอ 14,412 บำท

เปรมยุดำ ผ้ำม่ำน
รำคำที่ตกลงจ้ำง 14,412 บำท

เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำยวัสดุ 16/2564
ที่ต้องกำรจัดซื้อโดยตรง

16 พ.ย. 2563

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันที่ 30 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้ อหรือจ้ำง

1

จัดซื้อวัสดุ สำหรับดำเนินกำรคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

20,000.00

2

จ้ำงผลิตชุดแบบทดสอบ สำหรับดำเนินกำรคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

3

จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

24,978.00

4

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน

68,764.00

รำคำกลำง

วิ ธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่ อเสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่เสนอ 20,000 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และ
รำคำที่ตกลงซื้ อหรือจ้ำง

เลขที่และวั นที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้ อหรือจ้ำง

คัดเลือกโดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำย
วัสดุโดยตรง

2/2564

2 ธ.ค. 2563

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คัดเลือกโดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
รำคำที่ตกลงจ้ำง 105,194.19 บำท
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อหนึ่งคน

8/2564

8 ธ.ค. 2563

24,978.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่เสนอ 24,978 บำท

บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ 24,978 บำท

คัดเลือกโดยกลุ่มอำนวยกำร
เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำย
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัวโดยตรง

3/2564

18 ธ.ค. 2563

68,764.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่เสนอ 68,764 บำท

บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ 68,764 บำท

คัดเลือกโดยกลุ่มอำนวยกำร
เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำย
วัสดุสำนักงำนโดยตรง

4/2564

18 ธ.ค. 2563

105,194.19 105,194.19 วิธีเฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
รำคำที่เสนอ 105,194.19 บำท
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อหนึ่งคน

บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ 20,000 บำท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันที่ 29 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้ อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิ ธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่ อเสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก และ
รำคำที่ตกลงซื้ อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวั นที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้ อหรือจ้ำง

1

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

93,928.25

93,928.25 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่เสนอ 93,928.25 บำท

บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
คัดเลือกโดยกลุ่มอำนวยกำร
รำคำที่ตกลงซื้อ 93,928.25 บำท เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำย
วัสดุคอมพิวเตอร์โดยตรง

5/2564

5 ม.ค. 2564

2

จัดซื้อวัสดุ
โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเรือนดีตำมรอยพระยุคลบำท
ด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน

76,200.00

76,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่เสนอ 76,200 บำท

บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ 76,200 บำท

คัดเลือกโดยกลุ่มอำนวยกำร
เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำย
วัสดุโดยตรง

6/2564

25 ม.ค. 2564

3

จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ตำแหน่ง พนักงำนทำควำมสะอำด
กลุ่มอำนวยกำร

57,800.00

57,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพรสวรรค์ กุนนำ
รำคำที่เสนอ 57,800 บำท
(เดือนละ 6,800 บำท)

นำงสำวพรสวรรค์ กุนนำ
รำคำที่ตกลงจ้ำง 57,800 บำท
(เดือนละ 6,800 บำท)

คัดเลือกโดยกำรสอบสัมภำษณ์
เนื่องจำกลูกจ้ำงรำยเดิมได้ลำออก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

9/2564

15 ม.ค. 2564

4

จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี
กลุ่มอำนวยกำร

120,000.00

######### วิธีเฉพำะเจำะจง นำงรัตติกร ศรีคำ
รำคำที่เสนอ 120,000 บำท
(เดือนละ 15,000 บำท)

นำงรัตติกร ศรีคำ
คัดเลือกโดยกำรสอบสัมภำษณ์
10/2564
รำคำที่ตกลงจ้ำง 120,000 บำท เนื่องจำกลูกจ้ำงรำยเดิมได้ลำออก
(เดือนละ 15,000 บำท)
และไม่มีข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่
จึงมีควำมจำเป็นต้องจ้ำงอย่ำงเร่งด่วน
เพื่อปฏิบัติหน้ำที่กำรเงินและบัญชี

28 ม.ค. 2564

5

จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

20,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มิวนิคซัพพลำย
รำคำที่เสนอ 20,990 บำท

หจก.มิวนิคซัพพลำย
รำคำที่ตกลงจ้ำง 20,990 บำท

28 ม.ค. 2564

20,990.00

เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพรับจ้ำง 11/2564
ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยตรง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันที่ 26 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อเสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก และ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้ อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิ ธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่ อเสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก และ
รำคำที่ตกลงซื้ อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวั นที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้ อหรือจ้ำง

1

จัดซื้อวัสดุ
สำหรับดำเนินกำรคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษฯ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

50,000.00

50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่เสนอ 50,000 บำท

บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ 50,000 บำท

คัดเลือกโดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำยวัสดุ
ที่ต้องกำรจัดซื้อโดยตรง

7/2564

3 มี.ค. 2564

2

จัดซื้อวัสดุ โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ที่สนองต่อสภำพปัญหำควำมต้องกำรของเด็กฯ
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ

9,530.00

9,530.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่เสนอ 9,530 บำท

บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ 9,530 บำท

คัดเลือกโดยกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำยวัสดุ
ที่ต้องกำรจัดซื้อโดยตรง

8/2564

22 มี.ค. 2564

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1

จ้ำงพิมพ์เอกสำรและเข้ำเล่ม
(งบประมำณโครงกำร)

2

จ้ำงซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ

3

จัดซื้อวัสดุ
เพื่อใช้สำหรับกำรฝึกอบรมพัฒนำหลักสูตร
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรวัดและประเมินผลประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล

4

จ้ำงผลิตชุดแบบทดสอบ
สำหรับดำเนินกำรคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษฯ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

5

จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

วงเงินที่จะซื้ อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิ ธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่ อเสนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้ อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวั นที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้ อหรือจ้ำง

10,000.00

10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ปี้ แอนด์ น้อง เซ็นเตอร์
รำคำที่เสนอ 10,000 บำท

หจก.ปี้ แอนด์ น้อง เซ็นเตอร์
รำคำที่ตกลงจ้ำง 10,000 บำท

คัดเลือกโดยกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพรับจ้ำง
ผลิตและพิมพ์เอกสำรและเข้ำเล่มโดยตรง

12/2564

1 เม.ย. 2564

9,800.00

9,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ที อำร์ เซอร์วิส
รำคำที่เสนอ 9,800 บำท

ที อำร์ เซอร์วิส
รำคำที่ตกลงจ้ำง 9,800 บำท

เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพรับจ้ำง
ซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศโดยตรง

13/2564

1 เม.ย. 2564

15,571.00

15,571.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่เสนอ 15,571 บำท

บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ 15,571 บำท

คัดเลือกโดยกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำยวัสดุ
ที่ต้องกำรจัดซื้อโดยตรง

9/2564

1 เม.ย. 2564

14/2564

9 เม.ย. 2564

10/2564

30 เม.ย. 2564

350,843.98 350,843.98 วิธีเฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คัดเลือกโดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
รำคำที่เสนอ 350,843.98 บำทรำคำที่ตกลงจ้ำง 350,843.98 บำทเนื่องจำกเป็นสถำบันที่รับจ้ำงดำเนินกำร
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อหนึ่งคน
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อหนึ่งคน
ผลิตชุดข้อสอบโดยตรง

25,019.00

25,019.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่เสนอ 25,019 บำท

บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ 25,019 บำท

คัดเลือกโดยกลุ่มอำนวยกำร
เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพขำยวัสดุ
ที่ต้องกำรจัดซื้อโดยตรง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อเสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก และ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนิ นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันที่ 7 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1

จ้ำงถ่ำยสำเนำเอกสำร

2

จัดซื้อวัสดุ

3

จัดซื้อพำนพุ่นดอกไม้แห้ง สีม่วง

4

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

5

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง
676.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อเสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

ร้ำนสุวรรณกำรพิมพ์
รำคำที่ตกลงซื้อ 676 บำท

เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ
รับจ้ำงทำงำนที่ตอ้ งกำร
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยโดยตรง

จัดซื้อจัดจ้ำงตำมหนังสือ 1 มิถุนำยน 2564
กรมบัญชีกลำง
ด่วนที่สดุ ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว119
ลว. 7 มี.ค. 2560

ร้ำนเชียงรำยกีฬำ
รำคำที่ตกลงซื้อ 1,210 บำท

เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ
จำหน่ำยวัสดุที่ตอ้ งกำรใช้งำน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยโดยตรง

จัดซื้อจัดจ้ำงตำมหนังสือ 2 มิถุนำยน 2564
กรมบัญชีกลำง
ด่วนที่สดุ ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว119
ลว. 7 มี.ค. 2560

800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชิค ฟลำวเวอร์
รำคำที่เสนอ 800 บำท

ร้ำนชิค ฟลำวเวอร์
รำคำที่ตกลงซื้อ 800 บำท

เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ
จำหน่ำยวัสดุที่ตอ้ งกำรใช้งำน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยโดยตรง

จัดซื้อจัดจ้ำงตำมหนังสือ 3 มิถุนำยน 2564
กรมบัญชีกลำง
ด่วนที่สดุ ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว119
ลว. 7 มี.ค. 2560

1,000.00

1,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เค พำวเวอร์ (2016)
รำคำที่เสนอ 1,000 บำท

หจก. เค พำวเวอร์ (2016)
รำคำที่ตกลงซื้อ 800 บำท

เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ
จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยโดยตรง

-

9 มิถุนำยน 2564

1,000.00

1,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เค พำวเวอร์ (2016)
รำคำที่เสนอ 1,000 บำท

หจก. เค พำวเวอร์ (2016)
รำคำที่ตกลงซื้อ 1,000 บำท

เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ
จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยโดยตรง

-

28 มิถุนำยน 2564

1,210.00

800.00

676.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวรรณกำรพิมพ์
รำคำที่เสนอ 676 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

1,210.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ
รำคำที่เสนอ 1,210 บำท

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนิ นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันที่ 7 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564

ลำดับที่
6

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
เช่ำระบบ Cloud Computer

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อเสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

20,000.00 19,661.25 วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำที่เสนอ 19,661.25 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

รำคำที่ตกลงซื้อ 19,661.25 บำท ให้บริกำรเช่ำระบบ Cloud Computer ที่ ศธ 0268/2276
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยโดยตรง
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