
หนา้ท ี1 จาก 2

แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาซื้ออุปกรณซอมสัญญาณดาวเทียมโรงเรียน 90,730.00         90,730.00    เฉพาะเจาะจง รานอารต อิเล็กทรอนิคส 90,730.00 รานอารต อิเล็กทรอนิคส 90,730.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 111/2564 ลว 13 พ.ค.2564

ในโครงการ DLTV

2 คาซอมรถสวนกลางของราชการ จํานวน 4,161.32           4,161.32      เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตา เชียงราย 4,161.32    บจก.โตโยตา เชียงราย 4,161.32    คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 112/2564 ลว 19 พ.ค.2564

1 คัน

3 คาซอมแอรบานพัก ผอ.เขต 500.00             500.00        เฉพาะเจาะจง รานซีซี แอร 500.00 รานซีซี แอร 500.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 113/2564 ลว 19 พ.ค.2564

-           -            

4 คาถายเอกสาร 464.00             464.00        เฉพาะเจาะจง รานตอมซีร็อกซ 464.00 รานตอมซีร็อกซ 464.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 116/2564 ลว 25 พ.ค.2564

-           -            

5 คาซอมกาน้ํารอน 680.00             680.00        เฉพาะเจาะจง รานอุทัยทีวี 680.00 รานอุทัยทีวี 680.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 117/2564 ลว 25 พ.ค.2564

-           -            

6 คาซื้อวัสดุทําปายบอกทาง 7,550.00           7,550.00      เฉพาะเจาะจง รานคลังเหล็ก 7,550.00 รานคลังเหล็ก 7,550.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 118/2564 ลว 25 พ.ค.2564

-           -            

7 คาซอมรถจักรยานยนตสํานักงาน จํานวน 5,370.00           5,370.00      เฉพาะเจาะจง บจก.รุงโรจนยนตเทิง 5,370.00 บจก.รุงโรจนยนตเทิง 5,370.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 119/2564 ลว 31 พ.ค.2564

3 คัน

8 คาซอมเครื่องตัดหญา จํานวน 1 คัน 570.00             570.00        เฉพาะเจาะจง บจก.รุงโรจนยนตเทิง 570.00 บจก.รุงโรจนยนตเทิง 570.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 120/2564 ลว 31 พ.ค.2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วันที่  1  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง



หนา้ท ี2 จาก 2

แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9 คาจางทําปายและตรายาง เดือน พฤษภาคม 2,160.00           2,160.00      เฉพาะเจาะจง รานอินดี้ 2,160.00 รานอินดี้ 2,160.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 121/2564 ลว 31 พ.ค.2564

2564

10 คาวัสดุคอมพิวเตอร เดือน พฤษภาคม 2564 21,010.00         21,010.00    เฉพาะเจาะจง ราน เจ.พ.ีคอมพิวเตอร 21,010.00 ราน เจ.พี.คอมพิวเตอร 21,010.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 122/2564 ลว 31 พ.ค.2564

11 คาจางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 8,840.00           8,840.00      เฉพาะเจาะจง ราน เจ.พ.ีคอมพิวเตอร 8,840.00 ราน เจ.พี.คอมพิวเตอร 8,840.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 123/2564 ลว 31 พ.ค.2564

จํานวน 9 เครื่อง

12 คาจางติดตั้งระบบไฟแทรคไลทบอรด 5,984.00           5,984.00      เฉพาะเจาะจง รานเชียงรายโทรฟ 5,984.00 รานเชียงรายโทรฟ 5,984.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 124/2564 ลว 31 พ.ค.2564

ประชาสัมพันธหองประชุมเมืองเทิง

13 คาน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน พฤษภาคม 2564 7,645.00           7,645.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร 7,645.00 สหกรณการเกษตร 7,645.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 125/2564 ลว 31 พ.ค.2564

เมืองเทิง จํากัด เมืองเทิง จํากัด

14 คาน้ําดื่ม เดือน พฤษภาคม 2564 1,530.00           1,530.00      เฉพาะเจาะจง กองทุนหมูบานจอมจอ 1,530.00 กองทุนหมูบานจอมจอ 1,530.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 126/2564 ลว 31 พ.ค.2564

15 คาวัสดุสํานักงาน เดือน พฤษภาคม 2564 2,750.00           2,750.00      เฉพาะเจาะจง รานสําเพ็งเชียงราย 2,750.00 รานสําเพ็งเชียงราย 2,750.00 คุณสมบัติตรงตามขอตกลง ซ.อีจีพี 127/2564 ลว 31 พ.ค.2564

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง


