
หนา้ท ี1 จาก 3

แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาวัสดุงานบานงานครัว 3,420.00           3,420.00      เฉพาะเจาะจง รานพันธุไมเงินลาน 3,420.00 รานพันธุไมเงนิลาน 3,420.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 93/2564 ลว 1 เม.ย2564

2 คาวัสดุโครงการสําหรับศูนยประสานงาน 3,054.00           3,054.00      เฉพาะเจาะจง รานสําเพ็งเชียงราย 3,054.00    รานสําเพ็งเชียงราย 3,054.00    คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 94/2564 ลว 2 เม.ย2564

การรับนักเรียน ปการศกึษา 2564

3 คาวัสดุโครงการเพศวิถี 1,400.00           1,400.00      เฉพาะเจาะจง รานสําเพ็งเชียงราย 1,400.00 รานสําเพ็งเชียงราย 1,400.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 95/2564 ลว 16 เม.ย2564

-           -            

4 คาจางทําโล (O-NET) 1,800.00           1,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเชียงรายโทรฟ 1,800.00 รานเชียงรายโทรฟ 1,800.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 96/2564 ลว 26 เม.ย2564

-           -            

5 คาวัสดุงานบานงานครัว 1,160.00           1,160.00      เฉพาะเจาะจง รานโชคนําชัย 1,160.00 รานโชคนําชัย 1,160.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 97/2564 ลว 26 เม.ย2564

-           -            

6 คาวัสดุโครงการ (O-NET) 10,110.00         10,110.00    เฉพาะเจาะจง ราน เจ.พ.ีคอมพิวเตอร 10,110.00 ราน เจ.พี.คอมพิวเตอร 10,110.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 98/2564 ลว 26 เม.ย2564

-           -            

7 คาวัสดุสํานักงาน เดือน เมษายน 2564 866.00             866.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 866.00 หจก.สวนหนังสือ 866.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 99/2564 ลว 30 เม.ย2564

8 คาวัสดุคอมพิวเตอร เดือน เมษายน 2564 18,700.00         18,700.00    เฉพาะเจาะจง ราน เจ.พ.ีคอมพิวเตอร 18,700.00 ราน เจ.พี.คอมพิวเตอร 18,700.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 100/2564 ลว 30 เม.ย2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2564

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วันที่  3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง



หนา้ท ี2 จาก 3

แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9 คาจางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 5,450.00           5,450.00      เฉพาะเจาะจง ราน เจ.พ.ีคอมพิวเตอร 5,450.00 ราน เจ.พี.คอมพิวเตอร 5,450.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 101/2564 ลว 30 เม.ย2564

เดือน เมษายน 2564

10 คาวัสดุโครงการ (O-NET) 9,733.67           9,733.67      เฉพาะเจาะจง รานสําเพ็งเชียงราย 9,733.67 รานสําเพ็งเชียงราย 9,733.67 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 102/2564 ลว 30 เม.ย2564

11 คาถายเอกสาร 725.00             725.00        เฉพาะเจาะจง รานตอมซีร็อกซ 725.00 รานตอมซีร็อกซ 725.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 103/2564 ลว 30 เม.ย2564

12 คาจางทําโลอะคริลิค จํานวน 21ชุด 18,900.00         18,900.00    เฉพาะเจาะจง รานเชียงรายโทรฟ 18,900.00 รานเชียงรายโทรฟ 18,900.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 104/2564 ลว 30 เม.ย2564

13 คาวัสดุสํานักงาน เดือน เมษายน 2564 12,285.00         12,285.00    เฉพาะเจาะจง รานสําเพ็งเชียงราย 12,285.00 รานสําเพ็งเชียงราย 12,285.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 105/2564 ลว 30 เม.ย2564

14 คาจางทําปายไวนิล ปายโฟมบอรด 5,040.00           5,040.00      เฉพาะเจาะจง รานอินดี้ 5,040.00 รานอินดี้ 5,040.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 106/2564 ลว 30 เม.ย2564

เดือน เมษายน 2564

15 คาซอมโตะหมูบูชา 7,400.00           7,400.00      เฉพาะเจาะจง รานขุนตาลคาไม 7,400.00 รานขุนตาลคาไม 7,400.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 107/2564 ลว 30 เม.ย2564

16 คาน้ําดื่ม เดือน เมษายน 2564 1,220.00           1,220.00      เฉพาะเจาะจง กองทุนหมูบานจอมจอ 1,220.00 กองทุนหมูบานจอมจอ 1,220.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 108/2564 ลว 30 เม.ย2564

17 คาน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน เมษายน 2564 11,445.00         11,445.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร 11,445.00 สหกรณการเกษตร 11,445.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 109/2564 ลว 30 เม.ย2564

เมืองเทิง จํากัด เมืองเทิง จํากัด

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 คาวัสดุกอสราง 825.00             825.00        เฉพาะเจาะจง บจก.อนันตวัฒนา 2018 825.00 บจก.อนันตวัฒนา 2018 825.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 110/2564 ลว 30 เม.ย2564

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา


