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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ค่าวสัดุส านักงาน เดือน มีนาคม 2563 19,264.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 19,260.00     19,260.00    คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพ ี76/2563 ลว 3 เมษายน 2563

2 ค่าวสัดุงานก่อสร้าง 7,083.00           ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษทั อนนัต์วัฒนา 2018 จ ากดั 7,083.00      7,083.00      คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพ ี77/2563 ลว 3 เมษายน 2563

3 ค่าน  ามันเดือน มีนาคม 2563 27,690.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จ ากดั 27,690.00     27,690.00    คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อีจีพ ี78/2563 ลว 3 เมษายน 2563

4 ค่าหนังสือพระราชนิพนธ์ 59,985.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง มูลนิธสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 59,985.00     59,985.00    คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อจีีพี 79/2563 ลว 17 เมษายน 2563

5 ซื อวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ โครงการจัดการ 44,060.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พ ีคอมพวิเตอร์ 44,060.00     44,060.00    คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อจีีพี 80/2563 ลว 22 เมษายน 2563

เรียนการสอนทางไกลฯ

6 ค่าดอกไม้พลาสติก 8,200.00           ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษทั สหพลัสอินเตอร์เทรอดดิ ง จ ากัด 8,200.00      8,200.00      คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อจีีพี 81/2563 ลว 24 เมษายน 2563

7 ค่าวสัดุงานก่อสร้าง 3,500.00           ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย ธนภทัร 3,500.00      3,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อจีีพี 82/2563 ลว 28 เมษายน 2563

8 ค่าวสัดุงานก่อสร้าง 4,560.00           ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษทั สานุพฐั จ ากัด 4,560.00      4,560.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อจีีพี 83/2563 ลว 28 เมษายน 2563

9 ค่าวสัดุงานก่อสร้าง 1,305.00           ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษทั อนนัต์วัฒนา 2018 จ ากดั 1,305.00      1,305.00 คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อจีีพี 84/2563 ลว 28 เมษายน 2563

10 ค่าวสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2563 16,270.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เจพคีอมพวิเตอร์ 16,270.00     16,270.00    คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อจีีพี 86/2563 ลว 30 เมษายน 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วันที่  2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

11 ค่าวสัดุส านักงาน เดือน เมษายน 2563 13,831.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 13,831.00     13,831.00    คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อจีีพี 87/2563 ลว 30 เมษายน 2563

13 ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2563 12,040.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เจพคีอมพวิเตอร์ 12,040.00     12,040.00    คุณสมบัติตรงตามข้อตกลง ซ อจีีพี 87/2563 ลว 30 เมษายน 2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วันที่  2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง


