
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่าวัสดุโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 580.00             580.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวนหนังสือ 580.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวนหนังสือ 580.00       คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 52/2564 ลว 3 ก.พ.2564

สถานศึกษา

2 ค่าวัสดุยานพาหนะ รถยนต์ ประจ าเดือน 3,460.00           3,460.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ยนต์ 3,460.00    ร้านสมบูรณ์ยนต์ 3,460.00    คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ.อีจีพี 53/2564 ลว 22 ก.พ.2564

กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 1 คัน ทะเบียน

บพ 4002 เชียงราย

3 ค่าวัสดุ (สสวท) 12,149.00         12,149.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 12,149.00 หจก.สวนหนังสือ 12,149.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 54/2564 ลว 22 ก.พ.2564
-           -            

4 ค่าป้ายไวนิล (สสวท) 2,320.00           2,320.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน อินด้ี 2,320.00 ร้าน อินด้ี 2,320.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ.อีจีพี 55/2564 ลว 22 ก.พ.2564
-           -            

5 ค่าวัสดุวันมาฆบูชา 1,900.00           1,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านขุยตาลค้าไม้ 1,900.00 ร้านขุยตาลค้าไม้ 1,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ.อีจีพี 56/2564 ลว 22 ก.พ.2564
-           -            

6 ค่าป้ายวันมาฆบูชา 1,200.00           1,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 1,200.00 ร้านอินด้ี 1,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ.อีจีพี 57/2564 ลว 22 ก.พ.2564
-           -            

7 ค่าวัสดุส านักงานเดือน กุมภาพันธ์ 2564 18,544.00         18,544.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 18,544.00 หจก.สวนหนังสือ 18,544.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 59/2564 ลว 25 ก.พ.2564

8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 9,180.00           9,180.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 9,180.00 ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 9,180.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 60/2564 ลว 25 ก.พ.2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

วันท่ี  1  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564



หนา้ที ่2 จาก 2

แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9 ค่าวัสดุโครงการ (สสวท) 5,540.00           5,540.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พี คอมพิวเตอร์ 5,540.00 ร้าน เจ พี คอมพิวเตอร์ 5,540.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
ซ.อีจีพี 61/2564 ลว 25 ก.พ.2564

10 ค่าน้ าด่ืม เดือน กุมภาพันธ์ 2564 1,860.00           1,860.00    เฉพาะเจาะจง กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ 1,860.00 กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ 1,860.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
ซ.อีจีพี 62/2564 ลว 25 ก.พ.2564

11 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 31,252.00         31,252.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง 31,252.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง 31,252.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
ซ.อีจีพี 63/2564 ลว 25 ก.พ.2564

12 ค่าอุปกรณ์กันไมล์ตก 990.00             990.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน อุทัยทีวี 990.00 ร้าน อุทัยทีวี 990.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
ซ.อีจีพี 64/2564 ลว 25 ก.พ.2564

13 ค่าซ่อมไมล์ลอย 2,760.00           2,760.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน อุทัยทีวี 2,760.00 ร้าน อุทัยทีวี 2,760.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
ซ.อีจีพี 65/2564 ลว 25 ก.พ.2564

14 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2,048.00           2,048.00    เฉพาะเจาะจง บจก.สหพลัส อินเตอร์ เทรดด้ิง 2,048.00 บจก.สหพลัส อินเตอร์ เทรดด้ิง 2,048.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
ซ.อีจีพี 66/2564 ลว 25 ก.พ.2564

15 ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าเดือน 2,930.00           2,930.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 2,930.00 ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 2,930.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
จ.อีจีพี 67/2564 ลว 25 ก.พ.2564

กุมภาพันธ์ 2564

16 ค่าป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด กุมภาพันธ์ 2,288.00           2,288.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน อินด้ี 2,288.00 ร้าน อินด้ี 2,288.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
จ.อีจีพี 68/2564 ลว 25 ก.พ.2564

2564

17 ค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5,900.00           5,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 5,900.00 ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 5,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
ซ.อีจีพี 69/2564 ลว 25 ก.พ.2564

ประเทศไทย

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง


