
หนา้ท ี1 จาก 3

แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาวัสดุไฟฟา 3,146.00           3,146.00      เฉพาะเจาะจง รานวันชัยการไฟฟา 3,146.00    รานวันชัยการไฟฟา 3,146.00    คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 70/2564 ลว 1 มี.ค.2564

2 คาวัสดุในการสอบทางการศึกษาระดับชาติ 33,375.00         33,375.00    เฉพาะเจาะจง รานนครเทิงเภสัช 33,375.00  รานนครเทิงเภสัช 33,375.00   คุณสมบัติตรงตามขอตกลง จ.อีจีพี 71/2564 ลว 5 มี.ค.2564

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)

3 คาวัสดุในการสอบทางการศึกษาระดับชาติ 18,898.00         18,898.00    เฉพาะเจาะจง รานสําเพ็งเชียงราย 18,898.00 รานสําเพ็งเชียงราย 18,898.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 72/2564 ลว 5 มี.ค.2564

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) -           -            

4 คาจางทําปายสํานักงานเขตฯ จํานวน 2 11,100.00         11,100.00    เฉพาะเจาะจง รานกลิ่นสีโฆษณา 11,100.00 รานกลิ่นสีโฆษณา 11,100.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง จ.อีจีพี 73/2564 ลว 5 มี.ค.2564

ปาย -           -            

5 คาวัสดุไฟฟา 1,580.00           1,580.00      เฉพาะเจาะจง ราน อุทัยทีวี 1,580.00 ราน อุทัยทีวี 1,580.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง จ.อีจีพี 74/2564 ลว 12 มี.ค.2564

-           -            

6 คาวัสดุกอสราง 3,800.00           3,800.00      เฉพาะเจาะจง รานขุนตาลคาไม 3,800.00 รานขุนตาลคาไม 3,800.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง จ.อีจีพี 75/2564 ลว 17 มี.ค.2564

-           -            

7 คาวัสดุโครงการการประเมินความสามารถ 3,840.00           3,840.00      เฉพาะเจาะจง รานสําเพ็งเชียงราย 3,840.00 รานสําเพ็งเชียงราย 3,840.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 76/2564 ลว 19 มี.ค.2564

ดานการอานของผูเรียน

8 คาวัสดุโครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนฯ 850.00             850.00        เฉพาะเจาะจง รานสําเพ็งเชียงราย 850.00 รานสําเพ็งเชียงราย 850.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 77/2564 ลว 24 มี.ค.2564

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วันที่  1  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ



หนา้ท ี2 จาก 3

แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9 คาจางซอมรถยนตสวนกลาง เดือน มีนาคม 2564 18,050.00         18,050.00    เฉพาะเจาะจง รานสมบรูณยนต 18,050.00 รานสมบรูณยนต 18,050.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 78/2564 ลว 31 มี.ค.2564

10 คาจางซอมยานพาหนะรถยนต เดือน มีนาคม 18,050.00         18,050.00    เฉพาะเจาะจง รานสมบรูณยนต 18,050.00 รานสมบรูณยนต 18,050.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 79/2564 ลว 31 มี.ค.2564

2564 จํานวน 2 คัน

11 คากระดาษถายเอกสาร A4 180g จํานวน 115,000.00       115,000.00  เฉพาะเจาะจง รานสําเพ็งเชียงราย 115,000.00 รานสําเพ็งเชียงราย 115,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 80/2564 ลว 31 มี.ค.2564

1,000 รีม

12 คาวัสดุสํานักงาน เดือน มีนาคม 2564 6,395.00           6,395.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 6,395.00 หจก.สวนหนังสือ 6,395.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 81/2564 ลว 31 มี.ค.2564

13 คาวัสดุกอสราง 4,996.00           4,996.00      เฉพาะเจาะจง บจก.อนันตวัฒนา 2018 4,996.00 บจก.อนันตวัฒนา 2018 4,996.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 82/2564 ลว 31 มี.ค.2564

14 คาวัสดุคอมพิวเตอร เดือน มีนาคม 2564 13,020.00         13,020.00    เฉพาะเจาะจง ราน เจ.พ.ีคอมพิวเตอร 13,020.00 ราน เจ.พี.คอมพิวเตอร 13,020.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 83/2564 ลว 31 มี.ค.2564

15 คาจางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 4,260.00           4,260.00      เฉพาะเจาะจง ราน เจ.พ.ีคอมพิวเตอร 4,260.00 ราน เจ.พี.คอมพิวเตอร 4,260.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 84/2564 ลว 31 มี.ค.2564

เดือน มีนาคม 2564

16 คาจางทําปายผาอาคารสํานักงานฯ จํานวน 25,600.00         25,600.00    เฉพาะเจาะจง รานกลิ่นสีโฆษณา 25,600.00 รานกลิ่นสีโฆษณา 25,600.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 85/2564 ลว 31 มี.ค.2564

5 ชุด

17 คาวัสดุสํานักงาน เดือน มีนาคม 2564 14,084.00         14,084.00    เฉพาะเจาะจง รานสําเพ็งเชียงราย 14,084.00 รานสําเพ็งเชียงราย 14,084.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 86/2564 ลว 31 มี.ค.2564

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง



หนา้ท ี3 จาก 3

แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

18 คาจางทําโลอะคริลิค ขนาด 7 นิ้ว จํานวน 3,600.00           3,600.00      เฉพาะเจาะจง รานเชียงรายโทรฟ 3,600.00 รานเชียงรายโทรฟ 3,600.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 87/2564 ลว 31 มี.ค.2564

4 อัน พรอมกลอง "โครงการการนิเทศติดตาม

การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนเพศวิถี

ศึกษาฯ

19 คาจางถายเอกสารแนวทางการดําเนินงาน 3,780.00           3,780.00      เฉพาะเจาะจง รานตอมซีร็อกซ 3,780.00 รานตอมซีร็อกซ 3,780.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 88/2564 ลว 31 มี.ค.2564

ระบบประกันคุณภาพการศกึษา "การเขียน

รายงานการประเมินตนเอง"

20 คาซอมเครื่องปรับอากาศบานพัก ผอ.เขต 1,530.00           1,530.00      เฉพาะเจาะจง รานนครเทิงเคร่ืองเย็น 1,530.00 รานนครเทิงเครื่องเย็น 1,530.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 89/2564 ลว 31 มี.ค.2564

21 คาน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน มีนาคม 2564 44,497.00         44,497.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร 44,497.00 สหกรณการเกษตร 44,497.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 90/2564 ลว 31 มี.ค.2564

เมืองเทิง จํากัด เมืองเทิง จํากัด

22 คาทํารายงานและปาย เดือน มีนาคม 2564 3,833.00           3,833.00      เฉพาะเจาะจง รานอินดี้ 3,833.00 รานอินดี้ 3,833.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 91/2564 ลว 31 มี.ค.2564

23 คาน้ําดื่ม เดือน มีนาคม 2564 2,430.00           2,430.00      เฉพาะเจาะจง กองทุนหมูบานจอมจอ 2,430.00 กองทุนหมูบานจอมจอ 2,430.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 92/2564 ลว 31 มี.ค.2564

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง


