
หนา้ท ี1 จาก 2

แบบ สขร. 1

ลําดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ท่ี หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 คาน้ําดื่ม ประจําเดอืน มิถุนายน 2565 2,450.00            2,450.00            เฉพาะเจาะจง กองทุนจอมจอ หมูที่ 20 2,450.00 กองทุนจอมจอ หมูที่ 20 2,450.00 คุณสมบัติตรง ซ.อีจีพี 102/2565 

ตามขอตกลง ลว. 1 ก.ค. 2565

2 คาซื้อวัสดุอุปกรณเพ่ือซอมบํารุงอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม 33,650.00          33,650.00          เฉพาะเจาะจง รานอารตอิเล็กทรอนิกส 33,650.00       รานอารตอิเล็กทรอนิกส 33,650.00     คุณสมบัติตรง ซ.อีจีพี 103/2565 

ของโรงเรียนในโครงการจัดการศกึษาทางไกลผานดาวเทียม ขอตกลง ลว. 1 ก.ค. 2565

(DLTV)

3 คาซื้อเทียนพรรษาพรอมขาตั้งเทียน เพื่อใชในกิจกรรมวันสําคัญ 15,906.00          15,906.00          เฉพาะเจาะจง รานโชคนําชัย 15,906.00       รานโชคนําชัย 15,906.00     คุณสมบัติตรง ซ.อีจีพี 104/2565 

ทางพุทธศาสนา วันเขาพรรษา ประจําป 2565 ขอตกลง ลว. 1 ก.ค. 2565

4 คาจางเหมาทําปายไวนิล เพ่ือใชในกิจกรรมวันสําคัญทาง 2,250.00            2,250.00            เฉพาะเจาะจง รานอินด้ี 2,250.00         รานอินด้ี 2,250.00       คุณสมบัติตรง จ.อีจีพี 105/2565 

พุทธศาสนา วันเขาพรรษา ประจําป 2565 ขอตกลง ลว. 1 ก.ค. 2565

5 คาจางเหมาทําปายไวนิล เพ่ือใชในโครงการการจัดงานวันคลาย 500.00              500.00              เฉพาะเจาะจง รานอินด้ี 500.00           รานอินด้ี 500.00         คุณสมบัติตรง จ.อีจีพี 106/2565 

วนัสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ประจําป 2565 ขอตกลง ลว. 1 ก.ค. 2565

6 คาซื้อแบตเตอรี่รถยนต เพ่ือใชกับรถยนตสวนกลาง 3,300.00            3,300.00            เฉพาะเจาะจง รานตอยไดนาโม 3,300.00 รานตอยไดนาโม 3,300.00 คุณสมบัติตรง จ.อีจีพี 107/2565 

ทะเบียน นข 8926 เชียงราย ตามขอตกลง ลว. 4 ก.ค. 2565

7 คาจางเหมาเปลี่ยนยางรถยนตสวนกลาง จํานวน 3 คัน 69,000.00          69,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ตาแม็กยาง 69,000.00 บจก.ตาแม็กยาง 69,000.00 คุณสมบัติตรง จ.อีจีพี 108/2565 

ทะเบียน บล 3564 เชียงราย,ทะเบียน กท 3911 เชียงราย, ตามขอตกลง ลว. 8 ก.ค. 2565

และทะเบียน กท 3912 เชียงราย 

8 คาซื้อวัสดุอุปกรณ เพ่ือใชในโครงการสงเสรมิการจัดกิจกรรม 15,000.00          15,000.00          เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรง ซ.อีจีพี 109/2565 

การเรียนรู การสรางงานอาชีพในสถานศกึษา ตามขอตกลง ลว. 12 ก.ค. 2565

    1. คาวัสดุอุปกรณ รานโชคนําชัย 8,332.00 รานโชคนําชัย 8,332.00

    2. คาวัสดุอุปกรณ รานแฟชั่นแฟบริค 6,668.00 รานแฟชั่นแฟบริค 6,668.00

9 คาใชจายโครงการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร 39,240.00          39,240.00          เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรง จ.อีจีพี 110/2565 

ทางการศึกษาฯ ตามขอตกลง ลว. 12 ก.ค. 2565

1. คาจางบันทึกภาพ แตงภาพ ปร้ินทภาพพรอมใสกรอบ จํานวน 73 อัน รานเม็งรายคลัเลอรแลป 32,850.00 รานเม็งรายคลัเลอรแลป 32,850.00

2. คาซื้อกรอบไม (ขอบทอง) จํานวน 71 อัน รานเคนโฟโต 6,390.00 รานเคนโฟโต 6,390.00

และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน กรกฎาคม 2565

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วันท่ี  1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา



หนา้ท ี2 จาก 2

ลําดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ท่ี หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

10 คาจางเหมาซอมรถยนตสวนกลาง ทะเบียน นข 8926 เชียงราย 2,885.02            2,885.02            เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตาเชียงราย 2,885.02 บจก.โตโยตาเชียงราย 2,885.02 คุณสมบัติตรง จ.อีจีพี 111/2565 

สาขาเทิง สาขาเทิง ตามขอตกลง ลว. 18 ก.ค. 2565

11 คาซื้อวัสดุอุปกรณ เพ่ือใชในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 12,000.00          12,000.00          เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรง ซ.อีจีพี 112/2565 

ประเทศไทยฯ ตามขอตกลง ลว. 19 ก.ค. 2565

    1. คาวัสดุอุปกรณ รานสําเพ็งเชียงราย 9,965.00 รานสําเพ็งเชียงราย 9,965.00

    2. คาวัสดุอุปกรณ รานเจ.พ.ีคอมพิวเตอร 2,035.00 รานเจ.พ.ีคอมพิวเตอร 2,035.00

12 คาจาเหมาซอมแซม ประจําเดือน กรกฎาคม 2565 17,069.00          17,069.00          เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตาม จ.อีจีพี 113/2565 

    1. คาจางทําตรายาง รานอินด้ี 160.00 รานอินด้ี 160.00 ตามขอตกลง ลว. 27 ก.ค. 2565

    2. คาถายเอกสาร รานตอมซีร็อกซ 944.00 รานตอมซีร็อกซ 944.00

    3. คาจางเหมาซอมเคร่ืองปรบัอากาศ รานนครเทิงเครื่องเย็น 4,510.00 รานนครเทิงเครื่องเย็น 4,510.00

    4. คาจางเหมาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร รานเจ.พ.ีคอมพิวเตอร 3,140.00 รานเจ.พ.ีคอมพิวเตอร 3,140.00

    5. คาซอมแซมเครื่องตัดหญา บจก.รุงโรจนยนต เทิง 2,385.00 บจก.รุงโรจนยนต เทิง 2,385.00

    6. คาจางเหมาซอมรถยนตสวนกลาง รานสมบรณูยนต 5,930.00 รานสมบรูณยนต 5,930.00

13 คาซื้อวัสดุสํานักงาน ประจําเดือน กรกฎาคม 2565 24,677.00          24,677.00          เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรง ซ.อีจีพี 114/2565 

    1. คาวัสดุสํานักงาน รานสําเพ็งเชียงราย 19,652.00 รานสําเพ็งเชียงราย 19,652.00 ตามขอตกลง ลว. 27 ก.ค. 2565

    2. คาวัสดุสํานักงาน รานเจ.พ.ีคอมพิวเตอร 5,025.00 รานเจ.พ.ีคอมพิวเตอร 5,025.00

นางสาววราลี  ประวัง                  ผูรายงาน

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง


