
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ากรอบเกียรติบัตร ขนาด เอ 4 รางวัลโครงการสร้าง 2,430.00           2,430.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเคนโฟโต้ 2,430.00      ร้านเคนโฟโต้ 2,430.00     คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพี 25/2564 ลว 3 ธ.ค.2563

จิตส านึกกับส่ิงแวดล้อม

2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 9,486.00           9,486.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทเช่นดีโป จ ากัด 9,486.00      บริษัท คิทเช่นดีโป จ ากัด 9,486.00     คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพี 26/2564 ลว 28 ธ.ค.2563

3 ค่าวัสดุไฟฟ้า เคร่ืองเสียงและโสดทัศนูปกรณ์เพ่ือใช้ภายใน 6,100.00           6,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน อุทัยทีวี 6,100.00      ร้าน อุทัยทีวี 6,100.00     คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพี 27/2564 ลว 28 ธ.ค.2563

ห้องประชุมจอมจ้อ

4 ค่าวัสดุเพ่ือใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในส านักงานเขตฯ 13,800.00         13,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พันธ์ุไม้เงินล้าน 13,800.00    ร้าน พันธ์ุไม้เงินล้าน 13,800.00   คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพี 28/2564 ลว 28 ธ.ค.2563

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว เดือน 7,499.00           7,499.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 7,499.00      หจก.สวนหนังสือ 7,499.00     คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพี 29/2564 ลว 30 ธ.ค.2563

ธันวาคม 2563

6 ค่าซ่อมยานพาหนะ รถยนต์ทะเบียน นข 8926 และทะเบียน 8,910.00           8,910.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน สมบูรณ์ยนต์ 8,910.00      ร้าน สมบูรณ์ยนต์ 8,910.00     คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ อีจีพี 30/2564 ลว 30 ธ.ค.2563

บพ 4002

7 ค่าท าป้ายไวนิล ป้ายโฟม และตรายาง เดือน ธันวาคม 2563 6,810.00           6,810.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน อินด้ี 6,810.00      ร้าน อินด้ี 6,810.00     คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ อีจีพี 31/2564 ลว 30 ธ.ค.2563

8 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน ธันวาคม 2563 31,190.00         31,190.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 31,190.00    สหกรณ์การเกษตร 31,190.00   คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพี 32/2564 ลว 30 ธ.ค.2563

เมืองเทิง จ ากัด เมืองเทิง จ ากัด

9 ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร เดือน ธันวาคม 2563 7,928.00           7,928.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเทิงเพลท 7,928.00 ร้านเมืองเทิงเพลท 7,928.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ อีจีพี 33/2564 ลว 30 ธ.ค.2563

 แอนด์ ดีไซน์  แอนด์ ดีไซน์

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

วันท่ี  4  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง



หนา้ที ่2 จาก 2

แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 ค่าน้ าด่ืม เดือน ธันวาคม 2563 1,900.00           1,900.00        เฉพาะเจาะจง กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ 1,900.00      กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ 1,900.00     คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพี 34/2564 ลว 30 ธ.ค.2563

11 ค่าวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2563 22,530.00         22,530.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 22,530.00    ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 22,530.00   คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพี 35/2564 ลว 30 ธ.ค.2563

12 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน 8,730.00           8,730.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 8,730.00      ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 8,730.00     คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ อีจีพี 36/2564 ลว 30 ธ.ค.2563

ธันวาคม 2563

13 ค่าวัสดุงานก่อสร้างไฟฟ้าและประปาเพ่ือใช้ใรการซ่อมแซม 24,285.00         24,285.00       เฉพาะเจาะจง บจก. อนันต์วัฒนา 2018 24,285.00    บจก. อนันต์วัฒนา 2018 24,285.00   คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพี 38/2564 ลว 30 ธ.ค.2563

อาคารส านักงานเขตฯ เดือน ธันวาคม 2563

14 ค่าวัสดุงานก่อสร้างไฟฟ้าและประปาเพ่ือใช้ใรการปรับปรุง 33,490.00         33,490.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย ธนภัทร 33,490.00    หจก.เชียงราย ธนภัทร 33,490.00   คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพี 39/2564 ลว 30 ธ.ค.2563

ส านักงานเขตฯ เดือน ธันวาคม 2563

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง


