
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
     ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ        

 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ซ้ือผ้ำ 7,800.00                  7,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด
รำคำท่ีเสนอ 7,800.00 บำท

บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด
รำคำท่ีตกลงซ้ือ 7,800.00 บำท

เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ 
ขำยวัสดุโดยตรง

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
3/2565

1 มีนำคม 2565

2 จัดซ้ือวัสดุ 7,800.00                  7,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนภัทรำนิษฐ์ กำรค้ำ
รำคำท่ีเสนอ 7,800.๐๐ บำท

ร้ำนภัทรำนิษฐ์ กำรค้ำ
รำคำท่ีตกลงจ้ำง 7,800.๐๐ บำท

เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ 
ขำยวัสดุโดยตรง

ใบส่งของ 
เลขท่ี 032022-08

2 มีนำคม 2565

3 ซ้ือกระดำษ และแอลกอฮอล์ 15,600.00                15,600.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด
รำคำท่ีเสนอ 15,600.00 บำท

บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด
รำคำท่ีตกลงซ้ือ 15,600.00 บำท

เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ 
ขำยวัสดุโดยตรง

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
4/2565

4 มีนำคม 2565

4 จ้ำงประมวลผลคะแนนสอบ
ส ำหรับกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง      
 ครูผู้ช่วย  สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

12,050.00                12,050.00    วิธีเฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
รำคำท่ีเสนอ 12,050.00 บำท

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
รำคำท่ีตกลงจ้ำง 12,050.00 บำท

เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ 
รับจ้ำงโดยตรง

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 
10/2565

9 มีนำคม 2565

5 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ส ำหรับด ำเนินกำรประเมิน
ภำค ค กำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

188,245.00              188,245.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด
รำคำท่ีเสนอ 188,245.00 บำท

บริษัท วิทวัสกำรค้ำ จ ำกัด
รำคำท่ีตกลงจ้ำง 188,245.00 บำท

เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ 
ขำยวัสดุโดยตรง

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
5/2565

9 มีนำคม 2565

6 เช่ำเก้ำอ้ี จ ำนวน ๑,๐๐๐ ตัว เพ่ือใช้ส ำหรับ
ด ำเนินกำรประเมินภำค ค กำรสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู
ผู้ช่วย สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

10,000.00                10,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอิศรำพงษ์ หน่อค ำ
รำคำท่ีเสนอ 10,000.00 บำท

นำยอิศรำพงษ์ หน่อค ำ
รำคำท่ีตกลงจ้ำง 10,000.00  บำท

เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ 
ให้เช่ำวัสดุโดยตรง

หนังสือข้อตกลง
ท่ี ศธ ๐๒๖๘.๑/๐๐๕

9 มีนำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

     เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
     ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ        

 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

7 ซ้ือวัสดุส ำหรับกำรสอบปฏิบัติกำรสอน     
ส ำหรับด ำเนินกำรประเมินภำค ค            
 กำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคล
เข้ำรับรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.
 ๒๕๖๔

53,770.00                53,770.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอที โปรเจค    
 แอนด์ ซัพพลำย
รำคำท่ีเสนอ ๕๓,๗๗๐.๐๐ บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอที โปรเจค     
แอนด์ ซัพพลำย
รำคำท่ีตกลงจ้ำง ๕๓,๗๗๐.๐๐  บำท

เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ 
ขำยวัสดุโดยตรง

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
4/2565

9 มีนำคม 2565

8 จ้ำงท ำตรำยำง 400.00                     40.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกบล็อค
รำคำท่ีเสนอ 400.๐๐ บำท

ร้ำนเอกบล็อค
รำคำท่ีตกลงจ้ำง 400.๐๐  บำท

เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ 
รับจ้ำงท ำตรำยำงโดยตรง

บิลเงืนสด           
เล่มท่ี 325
เลขท่ี 6

21 มีนำคม 2565

9 จัดซ้ือกระเป๋ำผ้ำดิบ 7,200.00                  7,200.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกระเป๋ำผ้ำดิบเชียงรำย
รำคำท่ีเสนอ 7,200.๐๐ บำท

ร้ำนกระเป๋ำผ้ำดิบเชียงรำย
รำคำท่ีตกลงจ้ำง 7,200.๐๐ บำท

เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ 
ขำยวัสดุโดยตรง

ใบส่งของ เล่มท่ี 001
เลขท่ี 049

23 มีนำคม 2565

10 จัดซ้ือวัสดุ 2,800.00                  2,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ส ำเพ็งเชียงรำย
รำคำท่ีเสนอ 2,800.๐๐ บำท

ส ำเพ็งเชียงรำย
รำคำท่ีตกลงจ้ำง 2,800.๐๐ บำท

เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบอำชีพ 
ขำยวัสดุโดยตรง

ใบส่งของ 
เลขท่ี 
12RV6503-0868

23 มีนำคม 2565

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
วันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

     เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม


