
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำวัสดุส ำนักงำน เดือน ม.ค. 63 41,570.00       ไม่มี เฉพำะเจำะจง หจก. สวนหนังสือ 41,570.00         หจก. สวนหนังสือ 41,570.00      คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 21/2563 ลว 3 ม.ค.2563

2 ค่ำวัสดุงำนวันเด็กแห่งชำติ 4,556.00         ไม่มี เฉพำะเจำะจง หจก. สวนหนังสือ 4,556.00          หจก. สวนหนังสือ 4,556.00        คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 22/2563 ลว 3 ม.ค.2563

3 ค่ำวัสดุงำนวันเด็กแห่งชำติ 10,700.00       ไม่มี เฉพำะเจำะจง ร้ำนชำญทวีกิจ 10,700.00         ร้ำนชำญทวีกิจ 10,700.00      คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 23/2563 ลว 3 ม.ค.2563

4 ค่ำวัสดุงำนวันเด็กแห่งชำติ 16,999.00       ไม่มี เฉพำะเจำะจง บจก.สหพลัสอินเตอร์เทรดด้ิง 10,700.00         บจก.สหพลัสอินเตอร์เทรดด้ิง 10,700.00      คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 24/2563 ลว 3 ม.ค.2563

5 ค่ำวัสดุงำนวันเด็กแห่งชำติ 2,400.00         ไม่มี เฉพำะเจำะจง ร้ำนขุนตำลค้ำไม้ 2,400.00          ร้ำนขุนตำลค้ำไม้ 2,400.00        คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 25/2563 ลว 3 ม.ค.2563

6 ค่ำวัสดุงำนวันเด็กแห่งชำติ 400.00           ไม่มี เฉพำะเจำะจง บริษัท อนันต์วัฒนำ 2018 จ ำกัด 400.00             บริษัท อนันต์วัฒนำ 2018 จ ำกัด 400.00          คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 26/2563 ลว 3 ม.ค.2563

7 ค่ำวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน ม.ค.63 24,771.00       ไม่มี เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ พี คอมพิวเตอร์ 24,771.00         ร้ำน เจ พี คอมพิวเตอร์ 24,771.00      คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 27/2563 ลว 3 ม.ค.2563

8 ค่ำจ้ำงท ำป้ำยงำนวันเด็ก ปี 2563 2,385.00         ไม่มี เฉพำะเจำะจง ร้ำน อินด้ี 2,385.00          ร้ำนอินด้ี 2,385.00        คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 28/2563 ลว 3 ม.ค.2563

9 ค่ำจ้ำงเคร่ืองเล่นงำนวันเด็ก ปี 2563 5,000.00         ไม่มี เฉพำะเจำะจง นำยเงิน ช่ำงเย็บ 5,000.00          นำยเงิน ช่ำงเย็บ 5,000.00        คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 29/2563 ลว 3 ม.ค.2563

10 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร เดือน ม.ค. 63 7,001.00         ไม่มี เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครเทิงก๊อปป๊ีเซ็นต์เตอร์ 7,001.00          ร้ำนนครเทิงก๊อปป๊ีเซ็นต์เตอร์ 7,001.00        คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 30/2563 ลว 6 ม.ค.2563

11 ค่ำวัสดุส ำนักงำนเขตฯ เดือน ม.ค.63 24,652.00       ไม่มี เฉพำะเจำะจง หจก.สวนหนังสือ 24,652.00         หจก.สวนหนังสือ 24,652.00      คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 31/2563 ลว 6 ม.ค.2563

12 จ้ำงซ่อมรถส่วนกลำงส ำนักงำนเขต 16,920.00       ไม่มี เฉพำะเจำะจง สมบูรณ์ยนต์ 16,920.00         สมบูรณ์ยนต์ 16,920.00      คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ อีจีพี 32/2563 ลว 6 ม.ค.2563

13 จ้ำงซ่อมรถส่วนกลำงส ำนักงำนเขต 12,237.38       ไม่มี เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำเชียงรำย จ ำกัด 12,237.38         บ.โตโยต้ำเชียงรำย จ ำกัด 12,237.38      คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ อีจีพี 33/2563 ลว 6 ม.ค.2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

วันท่ี  3  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563



14 ค่ำวัสดุงำนไฟฟ้ำ ประปำ 13,680.00       ไม่มี เฉพำะเจำะจง ร้ำนขุนตำลค้ำไม้ 13,680.00         ร้ำนขุนตำลค้ำไม้ 13,680.00      คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 34/2563 ลว 6 ม.ค.2563

15 ค่ำวัสดุงำนไฟฟ้ำ ประปำ เดือน ม.ค.63 33,173.00       ไม่มี เฉพำะเจำะจง บ.อนันต์วัฒนำ 2018 จ ำกัด 33,173.00         บ.อนันต์วัฒนำ 2018 จ ำกัด 33,173.00      คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ. อีจีพี 35/2563 ลว 6 ม.ค.2563

16 ค่ำจ้ำงซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ 18,500.00       ไม่มี เฉพำะเจำะจง ร้ำน นครเทิงเคร่ืองเย็น 18,500.00         ร้ำน นครเทิงเคร่ืองเย็น 18,500.00      คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ อีจีพี 36/2563 ลว 6 ม.ค.2563

17 ค่ำจัดพิมพ์ข้อสอบ 6,288.00         ไม่มี เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส พี คอม 10,666.30         ร้ำน เอส พี คอม 10,666.30      คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ อีจีพี 37/2563 ลว 6ม.ค.2563

18 ค่ำจ้ำงท ำป้ำยไวนิล 500.00           ไม่มี เฉพำะเจำะจง ร้ำน อินด้ี 500.00 ร้ำน อินด้ี 500.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ อีจีพี 38/2563 ลว 6ม.ค.2563
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