
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่ำกรอบเกียรติบัตรขอบทอง+พิมพ์เกียรติบัตร 39,490.00         39,490.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เคนฟโต้ 39,490.00     ร้ำน เคนโต้ 39,490.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 37/2564 ลว 7 ม.ค.2564

ขนำด เอ 4 รำงวัลโครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โอกำสวัน

2 ค่ำวัสดุงำนไฟฟ้ำ เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุง 3,357.00          3,357.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน อุทัยทีวี 3,357.00      ร้ำน อุทัยทีวี 3,357.00    คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 40/2564 ลว 7 ม.ค.2564

ซ่อมแซมห้องประชุมภำยในส ำนักงำนเขตฯ

3 ค่ำซ่อมแซมไมล์ลอย ห้องประชุมภำยใน 4,440.00          4,440.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน อุทัยทีวี 4,440.00      ร้ำน อุทัยทีวี 4,440.00    คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 41/2564 ลว 7 ม.ค.2564

ส ำนักงำนเขตฯ

4 ค่ำวัสดุส ำนักงำน ใช้ในโครงกำรแลกเปล่ียน 15,679.00         15,679.00     เฉพำะเจำะจง หจก.สวนหนังสือ 15,679.00     หจก.สวนหนังสือ 15,679.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 42/2564 ลว 7 ม.ค.2564

เรียนรู้กำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตฯ

5 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ รถยนต์ทะเบียน 5,260.00          5,260.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน สมบูรณ์ยนต์ 5,260.00      ร้ำน สมบูรณ์ยนต์ 5,260.00    คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 43/2564 ลว 7 ม.ค.2564

กท 3911 เชียงรำย

6 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ รถยนต์ 2,940.00          2,940.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน นครเทิงเคร่ืองเย็น 2,940.00      ร้ำน นครเทิงเคร่ืองเย็น 2,940.00    คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 44/2564 ลว 7 ม.ค.2564

ทะเบียน กท 3911เชียงรำย

7 ค่ำถ่ำยเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2563-2564 8,300.00          8,300.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ ซีร็อกซ์ 8,300.00      ร้ำน เอ ซีร็อกซ์ 8,300.00    คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 45/2564 ลว 22 ม.ค.2564

พร้อมเข้ำเล่ม จ ำนวน 5 เล่ม

8 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ประจ ำเดือน 18,350.00         18,350.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 18,350.00     ร้ำน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 18,350.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 46/2564 ลว 29 ม.ค.2564

 มกรำคม 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

วันท่ี  1  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



หนา้ที ่2 จาก 2

แบบ สขร. 1
ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 ค่ำวัสดุส ำนักงำน ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 23,018.00         23,018.00     เฉพำะเจำะจง หจก.สวนหนังสือ 23,018.00     หจก.สวนหนังสือ 23,018.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 47/2564 ลว 29 ม.ค.2564

10 ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่ือล่ืน เดือน 23,889.00         23,889.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน สมบูรณ์ยนต์ 23,889.00     ร้ำน สมบูรณ์ยนต์ 23,889.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ.อีจีพี 48/2564 ลว 29 ม.ค.2564

 มกรำคม 2564

11 ค่ำซ่อมยำนพำหนะ จ ำนวน 4 คัน 19,020.00         19,020.00     เฉพำะเจำะจง กองทุนหมู่บ้ำนจอมจ้อ 19,020.00     กองทุนหมู่บ้ำนจอมจ้อ 19,020.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ.อีจีพี 49/2564 ลว 29 ม.ค.2564

12 ค่ำน้ ำด่ืมเดือน มกรำคม 2564 2,370.00          2,370.00       เฉพำะเจำะจง นำยพงศ์เทพ ทำแกง 2,370.00      นำยพงศ์เทพ ทำแกง 2,370.00    คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 50/2564 ลว 29 ม.ค.2564

13 ค่ำจ้ำงปรับปรุงวีดีทัศน์ สพป.ชร 4 4,700.00          4,700.00       เฉพำะเจำะจง นำยพงศ์เทพ ทำแกง 4,700.00      นำยพงศ์เทพ ทำแกง 4,700.00    คุณสมบัติตรงตำมข้อตกลง จ อีจีพี 51/2564 ลว 29 ม.ค.2564

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง


