
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างท าปา้ยไวนิล 4,150.00 ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 4,150.00 ร้านอินด้ี 4,150.00 คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง จ อจีีพ ี3/2563 ลว 25  ต.ค.  2562

เพือ่ใช้ในโครงการศิลปหตัถกรรม

2 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,250.00 ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน นครเทิงก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 2,250.00 ร้าน นครเทิงกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ 2,250.00 คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง จ อจีีพ ี4/2563 ลว 25  ต.ค.  2562

เพือ่ใช้ในโครงการศิลปหตัถกรรม

3 จ้างติดต้ังเคร่ืองเสียง 25,500.00 ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  ธนะสาร 25,500.00 นายยุทธนา  ธนะสาร 25,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง จ อจีีพ ี5/2563 ลว 28  ต.ค.  2562

เพือ่ใช้ในโครงการศิลปหตัถกรรม

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2562

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

วันที่  1  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง กองกลางส านักงานเขตฯ 49,950.28 ไม่มี เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จ ากดั 49,950.28 สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จ ากัด 49,950.28 คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพ ี6/2563 ลว 8 พ.ย.2562

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562

2 จา้งถา่ยเอกสาร กองกลางส านักงานเขตฯ 17,106.50 ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน นครเทิงก็อปปี้เซ็นเตอร์ 17,106.50 ร้าน เทงิน้ าใสโฆษณา 17,106.50 คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง จ อีจพีี 9/2563 ลว 29 พ.ย.2562

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562

3 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ ส านักงาน กองกลางส านักงานเขตฯ 25,009.00 ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 25,009.00 หจก.สวนหนังสือ 25,009.00 คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพี 10/2563 ลว 29 พ.ย.2562

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562

4 จ้างซ่อมรถ 6,899.58 ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงราย จ ากัด 6,899.58 บริษทั โตโยต้าเชยีงราย จ ากดั 6,899.58 คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง จ อีจีพี 11/2563 ลว 29 พ.ย.2562

5 จ้างซ่อมรถ 23,630.00 ไม่มี เฉพาะเจาะจง อู่ ส สหยนต์ เซอร์วิส 23,630.00 อู่ ส สหยนต์ เซอร์วสิ 23,630.00 คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง จ อีจีพี 12/2563 ลว 29 พ.ย.2562

6 จ้างซ่อมรถ 14,000.00 ไม่มี เฉพาะเจาะจง สมบรูณ์ยนต์ 14,000.00 สมบรูณ์ยนต์ 14,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง จ อีจีพี 13/2563 ลว 29 พ.ย.2562

7 จ้างซ่อมรถ 5,180.00 ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านต้าแม็กซ์ยาง 5,180.00 ร้านต้าแม็กซ์ยาง 5,180.00 คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง จ.อจีีพ ี14/2563 ลว. 29 พ.ย 2562

8 จ้างซ่อมรถ 3,295.00 ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์เทิง จ ากดั 3,295.00 บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์เทิง จ ากัด 3,295.00 คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง จ.อจีีพ ี15/2563 ลว. 29 พ.ย 2562

9
ซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานไฟฟา้ ประปา กอ่สร้าง กองกลางส านักงานเขตฯ 9,612.00 ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท อนนัต์วฒันา 2018 จ ากัด 9,612.00 บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ ากัด 9,612.00 คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง ซ.อจีีพ ี16/2563 ลว. 29 พ.ย 2562

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

วันที่  2  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง


