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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างท าป้าย 3,820.00        ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เทิงน  าใส 3,820.00     ร้าน เทิงน  าใส 3,820.00       คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจพีี 55/2563 ลว 3 มี.ค.2563

2 ค่าจา้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 2,650.00        ไม่มี เฉพาะเจาะจง นครเทิงเคร่ืองเย็น 2,650.00     นครเทิงเคร่ืองเย็น 2,650.00       คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจพีี 56/2563 ลว 3 มี.ค.2563

3 ซื อยางรถยนต์ ส่วนกลาง 12,400.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ต้าแม็กซ์ยาง 12,400.00    ร้าน ต้าแม็กซ์ยาง 12,400.00     คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจพีี 57/2563 ลว 3 มี.ค.2563

ส านักงานเขตฯ

4 ซื อวัสดุส านักงาน เดือน ก.พ 63 16,942.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนังสือ 16,942.00    หจก. สวนหนังสือ 16,942.00     คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 58/2563 ลว 10 มี.ค.2563

5 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 40,170.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง อู่ สมบูรณ์ยนต์ 40,170.00    อู่ สมบูรณ์ยนต์ 40,170.00     คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 59/2563 ลว 10 มี.ค.2563

6 ค่าน  ามันกองกลาง สนง.เขต 43,975.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จ ากัด 43,975.00    สหกรณ์การเกษตรเมอืงเทิง จ ากดั 43,975.00     คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 60/2563 ลว 10 มี.ค.2563

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

7 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร กองกลาง 4,027.00        ไม่มี เฉพาะเจาะจง นครเทิงก๊อปปี้ 4,027.00     นครเทิงก๊อปปี้ 4,027.00       คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 61/2563 ลว 10 มี.ค.2563

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

8 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรางผ้าม่าน 9,900.00        ไม่มี เฉพาะเจาะจง เวียงเทิงผ้าม่าน 9,900.00     เวียงเทิงผ้าม่าน 9,900.00       คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 62/2563 ลว 12 มี.ค.2563

9 ค่าน  ายาเคร่ืองปรับอากาศ 7,200.00        ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์อนนัต์รวมช่าง 7,200.00     ร้านทรัพยอ์นันต์รวมช่าง 7,200.00       คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 63/2563 ลว 16 มี.ค.2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 4

วันที ่ 2  เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10 ค่าจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 6,510.00        ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์เทิง จ ากดั 6,510.00     บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์เทิง จ ากัด 6,510.00       คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 64/2563 ลว 23 มี.ค.2563

11 ค่าวัสดุงานไม้ 8,160.00        ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ขุนตาลค้าไม้ 8,160.00     ร้าน ขุนตาลค้าไม้ 8,160.00       คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 65/2563 ลว 23 มี.ค.2563

12 ค่าจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 10,852.31       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าเชียงราย จ ากดั 10,852.31    บริษทั โตโยต้าเชียงราย จ ากดั 10,852.31     คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ.อีจีพี 67/2563 ลว 23 มี.ค.2563

13 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 9,320.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เจพคีอมพวิเตอร์ 9,320.00        ร้าน เจพคีอมพวิเตอร์ 9,320.00          คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพ ี70/2563 ลว 31 มี.ค.2563

และปริ นเตอร์ เดือน มีนาคม 2563

14 ค่าวสัดุครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 17,410.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เจพคีอมพวิเตอร์ 17,410.00      ร้าน เจพคีอมพวิเตอร์ 17,410.00         คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพ ี72/2563 ลว 31 มี.ค.2563

และปริ นเตอร์ เดือน มีนาคม 2563

15 ค่าวสัดุงานก่อสร้าง 93,000.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย ธนภทัร 93,000.00      หจก.เชียงราย ธนภทัร 93,000.00         คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพ ี73/2563 ลว 31 มี.ค.2563

16 ค่าวสัดุงานไฟฟา้ 30,796.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านวนัชัยการไฟฟา้ 30,796.00      ร้านวนัชัยการไฟฟา้ 30,796.00         คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพ ี74/2563 ลว 31 มี.ค.2563

17 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 5,490.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง อู่  สมบรูณ์ยนต์ 5,490.00        อู่  สมบรูณ์ยนต์ 5,490.00          คุณสมบติัตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพ ี75/2563 ลว 31 มี.ค.2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 4

วันที ่ 2  เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง


