แบบ สขร. 1

ลาดับที่
1

2

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษา เพือ่ จัดสรรให้ โรงเรี ยนใน
สังกัด แยกพิจารณาราคา ๔๐ รายการ

จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินโครงการโรงเรี ยนสุจริ ต
จ้างทาโล่รางวัลเพือ่ มอบให้ครู ที่ร่วมกิจกรรมโครงการ
3
เสริ มสร้างคุณธรรม
จ้างทาโล่รางวัลเพือ่ มอบให้ครู ที่ร่วมกิจกรรมยกระดับคุณภาพ
4
ผูเ้ รี ยน
5 ซื้ อวัสดุอุปกรณ์เพือ่ ใช้ในการดาเนินการคัดเลือกนักเรี ยน
ซื้ อวัสดุอุปกรณ์เพือ่ ใช้ในการดาเนินการตามโครงการป้องการ
6
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ซื้ อวัสดุอุปกรณ์เพือ่ ใช้ในการดาเนินการตามโครงการ
7
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยงั่ ยืน
8 จ้างทาโล่จานวน 3 อัน
9 จ้างซ่อมปริ้ นเตอร์ จานวน 1 เครื่ อง
จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์เพือ่ ใช้ในการจัดดาเนินงานตามแนวทางการ
10
ดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรี ยน
11 จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินโครงการโรงเรี ยนสุจริ ต

วงเงินที่จดั ซื้ อ
หรื อจัดจ้าง (บาท)

5,994,860.00

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
รายชื่อผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ราคากลาง
วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้ อหรื อจ้าง
(บาท)
วิธีประกวดราคา
บริ ษทั แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จากัด
54,000.00 บริ ษทั แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จากัด 54,000.00
5,994,860.00
อิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั ทีชเทค จากัด
73,400.00 บริ ษทั ทีชเทค จากัด
73,400.00
บริ ษทั เอกลักษณ์การดนตรี จากัด
183,750.00 บริ ษทั เอกลักษณ์การดนตรี จากัด 183,750.00
ห้างหุน้ ส่ วนจากัด มิวนิ ค ซัพพลาย
1,261,965.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด มิวนิค ซัพพลาย 1,261,965.00
โรงเรี ยนดนตรี เกียรติมหาชัย
582,070.00 โรงเรี ยนดนตรี เกียรติมหาชัย 582,070.00
2,709.00 เมืองเทิงเพลทแอนด์ดีไซน์

เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
โดยสรุ ป
คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 116/2563ลง 13 สิ งหาคม 2563
คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 116/2563ลง 13 สิ งหาคม 2563
คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 116/2563ลง 13 สิ งหาคม 2563
คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 116/2563ลง 13 สิ งหาคม 2563
คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 116/2563ลง 13 สิ งหาคม 2563

2,709.00

2,709.00

เฉพาะเจาะจง

เมืองเทิงเพลทแอนด์ดีไซน์

36,000.00

36,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เชียงราย โทรฟี่

36,000.00

ร้าน เชียงราย โทรฟี่

36,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ.อีจีพี 155/2563 ลว 11 กันยายน 2563

8,100.00

8,100.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เชียงราย โทรฟี่

8,100.00

ร้าน เชียงราย โทรฟี่

8,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ.อีจีพี 157/2563 ลว 11 กันยายน 2563

4,900.00

4,900.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์

4,900.00 ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์

4,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 160/2563 ลว 14 กันยายน 2563

6,965.00

6,965.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์

6,965.00 ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์

6,965.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 161/2563 ลว 14 กันยายน 2563

5,018.00

5,018.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์

5,018.00 ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์

5,018.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 162/2563 ลว 14 กันยายน 2563

2,700.00
2,080.00

2,700.00
2,080.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เชียงราย โทรฟี่
ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์

2,700.00 ร้าน เชียงราย โทรฟี่
2,080.00 ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์

2,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 164/2563 ลว 14 กันยายน 2563
2,080.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 164/2563 ลว 14 กันยายน 2563

3,300.00

3,300.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.สวนหนังสือ

3,300.00

3,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 165/2563 ลว 14 กันยายน 2563

2,709.00

2,709.00

เฉพาะเจาะจง

เมืองเทิงเพลท แอนด์ ดีไซน์

หจก.สวนหนังสือ

2,709.00 เมืองเทิงเพลท แอนด์ ดีไซน์

2,709.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ.อีจีพี 154/2563 ลว 11 กันยายน 2563

2,709.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 154/2563 ลว 16 กันยายน 2563

แบบ สขร. 1

ลาดับที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง
ซื้ อค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน งานไม้ งานบ้านงานครัว เพือ่ ใช้
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
ซื้ อค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน งานไม้ งานบ้านงานครัว เพือ่ ใช้
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
ซื้ อค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน งานไม้ งานบ้านงานครัว เพือ่ ใช้
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
ซื้ อค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน งานไม้ งานบ้านงานครัว เพือ่ ใช้
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
จ้างทาป้ายไวนิล เพือ่ ใช้ในการจัดประชุมตามโครงการพัฒนา
ผูบ้ ริ หาร
ซื้ อวัสดุ อุปกรณ์เพือ่ ใช้ในกิจกรรมการประชุมถอดบทเรี ยน
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้
จ้างทาโล่อะคริ ลิค ขนาดสูง ๗ นิ้ว พร้อมกล่อง
ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษา ๓ กลุ่มรายการ เพือ่ จัดสรรให้โรงเรี ยนใน
สังกัด ๓ โรงเรี ยนวิธีคดั เลือก
ซื้ อจัดซื้ อหมึกพิมพ์ เลแซอร์ รุ่ น Pantum M 7200 FDW
ซื้ อน้ าดื่มสาหรับจัดให้บุคลากรใช้เพือ่ การบริ โภคเป็ นประจา
เดือน กันยายน 2563

วงเงินที่จดั ซื้ อ
หรื อจัดจ้าง (บาท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
รายชื่อผูเ้ สนอราคา
ราคากลาง
วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
(บาท)

เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
โดยสรุ ป

6,000.00

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

740.00

740.00

เฉพาะเจาะจง

10,213.00

10,213.00

เฉพาะเจาะจง

ขุนตาลค้าไม้

10,213.00

4,800.00

4,800.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านโชคนาชัย

4,800.00

3,600.00

3,600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านอินดี้

3,600.00

ร้านอินดี้

3,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 170/2563 ลว 22 กันยายน 2563

1,400.00

1,400.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.สวนหนังสือ

1,400.00

หจก.สวนหนังสือ

1,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 176/2563 ลว 22 กันยายน 2563

12,600.00

12,600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เชียงราย โทรฟี่

12,600.00

ร้าน เชียงราย โทรฟี่

12,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 177/2563 ลว 22 กันยายน 2563

245,600.00

245,400.00

วิธีคดั เลือก

5,750.00

5,750.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่ วนจากัด มิวนิ ค ซัพพลาย

5,750.00

ห้างหุ ้นส่ วนจากัด มิวนิค ซัพพลาย

5,750.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี181/2563 ลว 25 กันยายน 2563

1,700.00

1,700.00

เฉพาะเจาะจง

กองทุนหมู่บา้ นจอมจ้อหมู่ที่ 20

1,700.00

กองทุนหมูบ่ า้ นจอมจ้อหมูท่ ี่ 20

1,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.45/2563 ลว 25 กันยายน2563

ห้างหุน้ ส่วนจากัด สวนหนังสื อ

บริ ษทั อนันต์วฒั นา 2018 จากัด

ห้างหุน้ ส่ วนจากัด มิวนิ ค ซัพพลาย

6,000.00

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้ อหรื อจ้าง

740.00

242,000.00

ห้างหุน้ ส่ วนจากัด สวนหนังสื อ

บริ ษทั อนันต์วฒั นา 2018 จากัด

ขุนตาลค้าไม้
ร้านโชคนาชัย

ห้างหุ ้นส่ วนจากัด มิวนิค ซัพพลาย

6,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
740.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
10,213.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
4,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง

242,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง

ซ.อีจีพี166/2563 ลว 22 กันยายน 2563

ซ.อีจีพี166/2563 ลว 22 กันยายน 2563

ซ.อีจีพี166/2563 ลว 22 กันยายน 2563

ซ.อีจีพี166/2563 ลว 22 กันยายน 2563

ซ.อีจีพี165/2563 ลว 21 กันยายน 2563

แบบ สขร. 1

ลาดับที่

22

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง
จ้างจ้างซ่อมบารุ งยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ นข 3064
ชร ,บพ4002 ชร และกธ3761 ชร จานวน 3 คัน

23 จ้างผลิตป้าย ตรายาง เพือ่ ใช้งานในราชการตามภารกิจของ
สานักงานเขตฯ เป็ นประจาเดือน กันยายน 2563

วงเงินที่จดั ซื้ อ
หรื อจัดจ้าง (บาท)

14,750.00

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
รายชื่อผูเ้ สนอราคา
ราคากลาง
วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
(บาท)
14,750.00

เฉพาะเจาะจง

14,750.00
สมบูรณ์ยนต์

600.00

600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านอินดี้

ซื้ อจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์งานก่อสร้าง ไฟฟ้า และประปา เพือ่ ใช้
24 ในการปรับปรุ งซ่อมแซมงานในราชการตามภารกิจของ
สานักงานเขตฯ เป็ นประจา กันยายน 2563

6,334.00

6,334.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั อนันต์วฒั นา 2018 จากัด

ซื้ อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ สาหรับจัดให้
25 บุคลากรใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ตามความรับผิดชอบเป็ น
ประจา เดือนกันยายน 2563 จานวน

33,550.00

26 จ้างซ่อมบารุ งยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ทะเบียน บพ4002
ชร จานวน 1คัน
27

ซื้ อวัสดุอุปกรณ์เพือ่ ใช้ในการดาเนินงานตาม โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยงั่ ยืน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้ อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
โดยสรุ ป

14,750.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ.อีจีพี 182/2563 ลว 25 กันยายน 2563
สมบูรณ์ยนต์

600.00

6,334.00

ร้านอินดี้

บริ ษทั อนันต์วฒั นา 2018 จากัด

600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ 47/2563 ลว 28 ก.ย.2563

6,334.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
ซ.อีจีพี183/2563 ลว 28 กันยายน 2563

33,550.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์

33,550.00

33,550.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง
4,871.82

4,871.82

12,580.00

12,580.00

4,871.82 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จากัด

เฉพาะเจาะจง

ซ.อีจีพี189/2563 ลว 29 กันยายน 2563

ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์

4,871.82 บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จากัด
12,580.00 ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์

จ.อีจีพี190/2563 ลว 29 กันยายน 2563

12,580.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
ซ.อีจีพี192/2563 ลว 29 กันยายน 2563

แบบ สขร. 1

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

28 จัดหา น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพือ่ ใช้งานในราชการตาม
ภารกิจของสานักงานเขตฯ เป็ นประจาเดือน กันยายน 2563
29 ซื้ อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพือ่ จัดสรรให้โรงเรี ยนในสังกัด 18
โรงเรี ยน
30
31

จ้างทาป้ายไวนิล
ค่าเช่าอุปกรณ์ประกอบการเล่น แสง สี เสียง

32 จ้างผลิตป้าย ตรายาง เพือ่ ใช้งานในราชการตามภารกิจของ
สานักงานเขตฯ เป็ นประจาเดือน กันยายน 2563
จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และผลิตเอกสารอื่น ให้แก่สานักงาน
33 เขตฯ ตามภารกิจชองทางราชการ ที่บุคลากรเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ เดือน กันยายน 2563
ค่าเช่าสถานที่(ห้องประชุม)โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และ
34
บุคลากรทางการศึกษา

วงเงินที่จดั ซื้ อ
หรื อจัดจ้าง (บาท)

32,531.00

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
รายชื่อผูเ้ สนอราคา
ราคากลาง
วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
(บาท)
32,531.00

เฉพาะเจาะจง

32,531.00

250,000.00

เฉพาะเจาะจง

1,800.00

4,000.00

4,000.00

600.00

600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านอินดี้

3,600.50

3,600.50

เฉพาะเจาะจง

นครเทิงก๊อปปี้ เซ็นเตอร์

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

รายงายขอซื้อขอจ้าง
10,000.00 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119

ร้านอินดี้ โดยนายเอกลักษณ์ วงค์ขาว

นายสามารถ คัญทัพ

โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เดนท์ ริ เวอร์ฟรอนท์

ซ.อีจีพี188/2563 ลว 28 กันยายน 2563

250,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
บริ ษทั มิวนิ คบุ๊คเซ็นเตอร์ จากัด

บริ ษทั มิวนิคบุค๊ เซ็นเตอร์ จากัด

เฉพาะเจาะจง

32,531.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง

250,000.00

1,800.00

เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
โดยสรุ ป

สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จากัด

สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จากัด

250,000.00

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้ อหรื อจ้าง

1,800.00
4,000.00

600.00

ร้านอินดี้ โดยนายเอกลักษณ์ วงค์ขาว

นายสามารถ คัญทัพ
ร้านอินดี้

3,600.50 นครเทิงก๊อปปี้ เซ็นเตอร์

10,000.00

โรงแรมเชียงของ ทีคการ์ เดนท์ ริ เวอร์ ฟรอนท์

ซ.อีจีพี 184/2563ลว 28 กันยายน 2563

1,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
4,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง

จ.อีจีพี178/2563 ลว 22 กันยายน 2563

จ.อีจีพี179/2563 ลว 22 กันยายน 2563

600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ 47/2563 ลว 28 ก.ย.2563

3,600.50 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ 48/2563 ลว 28 ก.ย.2563

10,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ 49/2563 ลว 28 ก.ย.2563

แบบ สขร. 1

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

2,000.00

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง

ซื้ อวัสดุสื่อการเรี ยนการสอนของเล่นเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย ให้โรงเรี ยนในสังกัด 21 โรงเรี ยน

250,000.00

250,000.00

เฉพาะเจาะจง

ซื้ อวัสดุหนังสือห้องสมุดโครงการส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน ให้
โรงเรี ยนในสังกัด 12 โรงเรี ยน

100,000.00

ซื้ อวัสดุสื่อการเรี ยนการสอนพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนด้าน
ภาษาอังกฤษ

200,000.00

ซื้ อวัสดุสื่อการเรี ยนการสอนของเล่นเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย

250,000.00

250,000.00

เฉพาะเจาะจง

59,200.00

59,200.00

เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์และรื้ อถอนเต็นท์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ใน
การจ่ายกระแสไฟฟ้า ในการจัดประชุมตามโครงการพัฒนา
36
ผูบ้ ริ หาร ในวันที่ 30กันยายน 2563

38
39
40
41
42

หรื อจัดจ้าง (บาท)

รายงายขอซื้อขอจ้าง
2,000.00 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119

ค่าเช่าสถานที่(ห้องประชุม)โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และ
35
บุคลากรทางการศึกษา

37

วงเงินที่จดั ซื้ อ

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
รายชื่อผูเ้ สนอราคา
ราคากลาง
วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
(บาท)

วัสดุสานักงาน สาหรับจัดให้บุคลากรใช้ในการปฏิบตั ิงาน
จ้างซ่อมบารุ งรักษาครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ สานักงานที่
จาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ เดือน กันยายน 2563

โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เดนท์ ริ เวอร์ฟรอนท์

นางเลื่อน การเก็บ

2,000.00

1,500.00

200,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั โพนี่เทลส์ จากัด

เฉพาะเจาะจง

100,000.00
200,000.00

บริ ษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จากัด

250,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์

2,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ 49/2563 ลว 28 ก.ย.2563

1,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ.อีจีพี๑๗๔/๒๕๖๓ลว 22 ก.ย.2563
250,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง

บริ ษทั โพนี่เทลส์ จากัด
บริ ษทั อักษร อินสไปร์ จากัด
บริ ษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จากัด

59,200.00

ซ.อีจีพี 186/2563ลว 28 กันยายน 2563

100,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
ซ.อีจีพี 185/2563ลว 28 กันยายน 2563

200,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง

ซ.อีจีพี 187/2563ลว 28 กันยายน 2563

250,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง

ซ.อี พี 184/2563ลว 28 กันยายน 2563

59,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
ซ.อีจีพี191/2563 ลว 29 กันยายน 2563

ห้างหุ ้นส่ วนจากัด มิวนิค ซัพพลาย

ห้างหุน้ ส่ วนจากัด มิวนิ ค ซัพพลาย

19,310.00

นางเลื่อน การเก็บ

เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
โดยสรุ ป

บริ ษทั เอ็ดดูเคชัน่ ออนไลน์ จากัด

บริ ษทั อักษร อินสไปร์ จากัด

19,310.00

โรงแรมเชียงของ ทีคการ์ เดนท์ ริ เวอร์ ฟรอนท์

250,000.00
บริ ษทั เอ็ดดูเคชัน่ ออนไลน์ จากัด

100,000.00

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้ อหรื อจ้าง

19,310.00

ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์

19,310.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
ซ.อีจีพี193/2563 ลว 29 กันยายน 2563

แบบ สขร. 1

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร เพือ่ ใช้งานในราชการตาม
ภารกิจของสานักงานเขตฯ เป็ นประจา เดือน กันยายน 2563
ประกวดราคาซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษา เพือ่ จัดสรรให้โรงเรี ยนใน
44 สังกัด 19 รายการ
43

วงเงินที่จดั ซื้ อ
หรื อจัดจ้าง (บาท)

3,600.50

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
รายชื่อผูเ้ สนอราคา
ราคากลาง
วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
(บาท)
3,600.50

เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

2,019,900.00

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
45 ซื้ อวัสดุเพือ่ ใช้ในโครงการป้องกันการแพร่ เชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) จัดสรรให้โรงเรี ยนในสังกัด 134 โรงเรี ยน

150,200.00

150,200.00

ร้านนครเทิงก๊อปปี้ เซ็นเตอร์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้ อหรื อจ้าง

3,600.50 ร้านนครเทิงก๊อปปี้ เซ็นเตอร์

เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
โดยสรุ ป

3,600.50 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง จ.อีจีพี194/2563 ลว.29 กันยายน 2563
คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 149/2563(1) ลว 8 กันยายน 2563

บริ ษทั แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จากัด

1,026,000.00

บริ ษทั แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จากัด

8,100.00

1,026,000.00
8,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 149/2563(2)ลว 8 กันยายน 2563

บริ ษทั เดอะรู ท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

บริ ษทั เดอะรู ท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 149/2563(3)ลว 8 กันยายน 2563

หจก. พีพียู คอมพิวเตอร์

123,900.00 หจก. พีพียู คอมพิวเตอร์

123,900.00
คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 149/2563(4)ลว 8 กันยายน 2563

ห้างหุน้ ส่ วนจากัด มิวนิ ค ซัพพลาย

383,300.00

ห้างหุ ้นส่ วนจากัด มิวนิค ซัพพลาย

383,300.00

เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
ห้างหุน้ ส่ วนจากัด มิวนิ ค ซัพพลาย

150,200.00

ห้างหุ ้นส่ วนจากัด มิวนิค ซัพพลาย

150,200.00

ซ.อีจีพี 156/2563ลว11 กันยายน 2563

