
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 500 แผ่นต่อรีม 100,000.00            ตลาดอิเล็กทรอนิกส์  e-market ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวนหนังสือ 89,000.00        หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สวนหนังสือ 89,000.00         คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพ3ี8/2563 ลว 4 ก.พ.2563
เพื่อใช้ในราชการ สพป.เชียงราย เขต 4
 (ปีงบประมาณ 2563) จ านวน 1,000 รีม 

2 กระดาษช าระ 5,880.00               ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.มอ นอ ซัพพลาย สนง.ใหญ่ 5,880.00          หจก.มอ นอ ซัพพลาย สนง.ใหญ่ 5,880.00          คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพ3ี9/2563 ลว 4 ก.พ.2563

3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์  โครงการกีฬาฯ 56,428.00             ไม่มี เฉพาะเจาะจง เชียงรายถ้วยกีฬา 56,428.00        เชียงรายถ้วยกีฬา 56,428.00         คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพ4ี0/2563 ลว 4 ก.พ.2563

4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 51,472.00             ไม่มี เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์เมืองเทิง จ ากัด 51,472.00        สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์เมืองเทงิ จ ากดั 51,472.00         คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพ4ี1/2563 ลว 4 ก.พ.2563
 เดือน มกราคม 2563

5 ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 5,300.00               ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ต๋อม ซีร็อกซ์ 5,300.00          ร้าน ต๋อม ซีร็อกซ์ 5,300.00          คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพ4ี2/2563 ลว 4 ก.พ.2563

6 ค่าวัสดุส านักงาน เดือน มกราคม 2563 25,229.00             ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 25,229.00        หจก.สวนหนังสือ 25,229.00         คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพ4ี3/2563 ลว 4 ก.พ.2563

7 ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ 6,030.00               ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พี คอมพิวเตอร์ 6,030.00          ร้าน เจ พี คอมพิวเตอร์ 6,030.00          คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพ4ี4/2563 ลว 4 ก.พ.2563
เดือน มกราคม 2563

8 ค่าวุสดุอุปกร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10,870.00             ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พี คอมพิวเตอร์ 10,870.00        ร้าน เจ พี คอมพิวเตอร์ 10,870.00         คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพ4ี5/2563 ลว 4 ก.พ.2563
เดือน มกราคม 2563

9 ค่าจ้างท าป้าย โครงการกีฬาฯ 6,100.00               ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน อินด้ี 6,100.00          ร้าน อินด้ี 6,100.00          คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพ4ี6/2563 ลว 4 ก.พ.2563

10 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงการกีฬาฯ 4,340.00               ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พี คอมพิวเตอร์ 4,340.00          ร้าน เจ พี คอมพิวเตอร์ 4,340.00          คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพ4ี7/2563 ลว 4 ก.พ.2563

11 ค่าวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างโครงการกีฬาฯ 3,540.00               ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย ธนภัทร 3,540.00          หจก.เชียงราย ธนภัทร 3,540.00          คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพ4ี8/2563 ลว 4 ก.พ.2563

12 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน โครงการกีฬาฯ 4,045.00               ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 4,045.00 หจก.สวนหนังสือ 4,045.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพ4ี9/2563 ลว 4 ก.พ.2563

13 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ส่วนกลาง 10,862.32             ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงราย จ ากัด 10,862.32 บริษทั โตโยต้าเชียงราย จ ากัด 10,862.32 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพ5ี3/2563 ลว 25 ก.พ.2563

14 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงระบบจานดาวเทียม 2,270.00               ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี ซี แอร์ 2,270.00 ร้าน ซี ซี แอร์ 2,270.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพ5ี4/2563 ลว 25 ก.พ.2564

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

วันที่  2  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563


