
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


