
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 5,994,860.00 5,994,860.00 
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 54,000.00 บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 54,000.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง  ซ.อีจีพี 116/2563ลง 13 สิงหาคม 2563

บริษทั ทีชเทค จ ากดั 73,400.00  บริษทั ทีชเทค จ ากดั 73,400.00  คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง  ซ.อีจีพี 116/2563ลง 13 สิงหาคม 2563

บริษทั เอกลกัษณ์การดนตรี จ  ากดั 183,750.00 บริษทั เอกลกัษณ์การดนตรี จ  ากดั 183,750.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง  ซ.อีจีพี 116/2563ลง 13 สิงหาคม 2563

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มิวนิค ซพัพลาย 1,261,965.00  หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มิวนิค ซพัพลาย 1,261,965.00  คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง  ซ.อีจีพี 116/2563ลง 13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนดนตรีเกียรติมหาชยั 582,070.00 โรงเรียนดนตรีเกียรติมหาชยั 582,070.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง  ซ.อีจีพี 116/2563ลง 13 สิงหาคม 2563

2 จา้งค่าจา้งถ่ายเอกสารแบบประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต 2,709.00 2,709.00 เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงเพลทแอนด์ดีไซน์ 2,709.00 เมืองเทิงเพลทแอนดดี์ไซน์ 2,709.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง จ.อีจีพี 154/2563 ลว 11 กนัยายน 2563

3
จา้งท าโล่รางวลัเพ่ือมอบให้ครูท่ีร่วมกิจกรรมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เชียงราย โทรฟ่ี 36,000.00 ร้าน เชียงราย โทรฟ่ี 36,000.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง จ.อีจีพี 155/2563 ลว 11 กนัยายน 2563

4
 จา้งท าโล่รางวลัเพ่ือมอบให้ครูท่ีร่วมกิจกรรมยกระดบัคุณภาพ
ผูเ้รียน

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เชียงราย โทรฟ่ี 8,100.00 ร้าน เชียงราย โทรฟ่ี 8,100.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง จ.อีจีพี 157/2563 ลว 11 กนัยายน 2563

5 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการด าเนินการคดัเลือกนกัเรียน 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์ 4,900.00 ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์ 4,900.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง ซ.อีจีพี 160/2563 ลว 14 กนัยายน 2563

6
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามโครงการป้องการ
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

6,965.00 6,965.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์ 6,965.00 ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์ 6,965.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง ซ.อีจีพี 161/2563 ลว 14 กนัยายน 2563

7
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามโครงการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาการศึกษาท่ีย ัง่ยนื

5,018.00 5,018.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์ 5,018.00 ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์ 5,018.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง ซ.อีจีพี 162/2563 ลว 14 กนัยายน 2563

8 จา้งท าโล่จ  านวน 3 อนั 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เชียงราย โทรฟ่ี 2,700.00 ร้าน เชียงราย โทรฟ่ี 2,700.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง ซ.อีจีพี 164/2563 ลว 14 กนัยายน 2563

9 จา้งซ่อมปร้ินเตอร์ จ  านวน 1 เคร่ือง 2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์ 2,080.00 ร้าน เจ พีคอมพิวเตอร์ 2,080.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง ซ.อีจีพี 164/2563 ลว 14 กนัยายน 2563

10
จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการจดัด าเนินงานตามแนวทางการ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนกัเรียน 

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ 3,300.00 หจก.สวนหนงัสือ 3,300.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง ซ.อีจีพี 165/2563 ลว 14 กนัยายน 2563

11 จา้งค่าจา้งถ่ายเอกสารแบบประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต 2,709.00 2,709.00 เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงเพลท แอนด ์ดีไซน์ 2,709.00 เมืองเทิงเพลท แอนด์ ดีไซน์ 2,709.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง ซ.อีจีพี 154/2563 ลว 16 กนัยายน 2563

ประกวดราคาซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษา เพ่ือจดัสรรให้ โรงเรียนใน
สงักดั แยกพิจารณาราคา ๔๐ รายการ

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กนัยายน 2563
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วนัท่ี  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้งล าดบัท่ี วิธีซ้ือหรือจา้ง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กนัยายน 2563
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วนัท่ี  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้งล าดบัท่ี วิธีซ้ือหรือจา้ง

12
ซ้ือค่าวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน งานไม ้งานบา้นงานครัว เพ่ือใช้
ด าเนินการตามโครงการพฒันาผูบ้ริหาร

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สวนหนงัสือ

6,000.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สวนหนงัสือ

6,000.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง
 ซ.อีจีพี166/2563 ลว 22 กนัยายน 2563

13
ซ้ือค่าวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน งานไม ้งานบา้นงานครัว เพ่ือใช้
ด าเนินการตามโครงการพฒันาผูบ้ริหาร

740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษทั อนนัตว์ฒันา 2018 จ ากดั

740.00 
 บริษทั อนนัตว์ฒันา 2018 จ ากดั

740.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง
 ซ.อีจีพี166/2563 ลว 22 กนัยายน 2563

14
ซ้ือค่าวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน งานไม ้งานบา้นงานครัว เพ่ือใช้
ด าเนินการตามโครงการพฒันาผูบ้ริหาร

10,213.00 10,213.00 เฉพาะเจาะจง ขุนตาลคา้ไม
้  10,213.00 ขุนตาลคา้ไม
้  10,213.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง
 ซ.อีจีพี166/2563 ลว 22 กนัยายน 2563

15
ซ้ือค่าวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน งานไม ้งานบา้นงานครัว เพ่ือใช้
ด าเนินการตามโครงการพฒันาผูบ้ริหาร

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคน าชยั 4,800.00 
ร้านโชคน าชยั

4,800.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง
 ซ.อีจีพี166/2563 ลว 22 กนัยายน 2563

16
จา้งท าป้ายไวนิล เพ่ือใชใ้นการจดัประชุมตามโครงการพฒันา
ผูบ้ริหาร

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 3,600.00 ร้านอินด้ี 3,600.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง ซ.อีจีพี 170/2563 ลว 22 กนัยายน 2563

17
ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์เพ่ือใชใ้นกิจกรรมการประชุมถอดบทเรียน 
แลกเปล่ียนการเรียนรู้

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ 1,400.00 หจก.สวนหนงัสือ 1,400.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง ซ.อีจีพี 176/2563 ลว 22 กนัยายน 2563

18 จา้งท าโล่อะคริลิค ขนาดสูง ๗ น้ิว พร้อมกล่อง  12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เชียงราย โทรฟ่ี 12,600.00 ร้าน เชียงราย โทรฟ่ี 12,600.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง ซ.อีจีพี 177/2563 ลว 22 กนัยายน 2563

19
ซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษา ๓ กลุ่มรายการ เพ่ือจดัสรรให้โรงเรียนใน
สงักดั ๓ โรงเรียนวิธีคดัเลือก

245,600.00 245,400.00 วิธีคดัเลือก
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มิวนิค ซพัพลาย

242,000.00 
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มิวนิค ซพัพลาย

242,000.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง
 ซ.อีจีพี165/2563 ลว 21 กนัยายน 2563

20  ซ้ือจดัซ้ือหมึกพิมพ ์เลแซอร์ รุ่น Pantum M 7200 FDW 5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มิวนิค ซพัพลาย 5,750.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มิวนิค ซพัพลาย 5,750.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง  ซ.อีจีพี181/2563 ลว 25 กนัยายน 2563

21
ซ้ือน ้าด่ืมส าหรับจดัให้บุคลากรใชเ้พ่ือการบริโภคเป็นประจ า 
เดือน กนัยายน 2563

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง กองทุนหมู่บา้นจอมจอ้หมู่ท่ี 20 1,700.00 กองทนุหมูบ่า้นจอมจอ้หมูท่ี่ 20 1,700.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง ซ.45/2563 ลว 25 กนัยายน2563



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กนัยายน 2563
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วนัท่ี  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้งล าดบัท่ี วิธีซ้ือหรือจา้ง

22
 จา้งจา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ นข 3064 
ชร ,บพ4002 ชร และกธ3761 ชร จ านวน 3 คนั

14,750.00 14,750.00 เฉพาะเจาะจง

สมบูรณ์ยนต์

14,750.00 

สมบูรณ์ยนต์

14,750.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง จ.อีจีพี 182/2563 ลว 25 กนัยายน 2563

23 จา้งผลิตป้าย ตรายาง เพ่ือใชง้านในราชการตามภารกิจของ
ส านกังานเขตฯ เป็นประจ าเดือน กนัยายน 2563

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 600.00 ร้านอินด้ี 600.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง จ 47/2563 ลว 28 ก.ย.2563

24
 ซ้ือจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์งานก่อสร้าง ไฟฟ้า และประปา เพ่ือใช้
ในการปรับปรุงซ่อมแซมงานในราชการตามภารกิจของ
ส านกังานเขตฯ เป็นประจ า กนัยายน 2563

6,334.00 6,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนนัตว์ฒันา 2018 จ ากดั 6,334.00 บริษทั อนนัตว์ฒันา 2018 จ ากดั 6,334.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง

 ซ.อีจีพี183/2563 ลว 28 กนัยายน 2563

25
ซ้ือจดัหาวสัดุอุปกรณ์ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ส าหรับจดัให้
บุคลากรใชใ้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบเป็น
ประจ า เดือนกนัยายน 2563 จ านวน

33,550.00 33,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 33,550.00 

ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์

33,550.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง

 ซ.อีจีพี189/2563 ลว 29 กนัยายน 2563

26 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนตท์ะเบียน บพ4002 
ชร จ านวน 1คนั 4,871.82 4,871.82 

เฉพาะเจาะจง

บริษทั โตโยตา้เชียงราย จ  ากดั 4,871.82 บริษทั โตโยตา้เชียงราย จ  ากดั

4,871.82 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง

 จ.อีจีพี190/2563 ลว 29 กนัยายน 2563

27
 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานตาม โครงการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาการศึกษาท่ีย ัง่ยนื

12,580.00 12,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 12,580.00 ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 12,580.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง

 ซ.อีจีพี192/2563 ลว 29 กนัยายน 2563



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กนัยายน 2563
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วนัท่ี  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้งล าดบัท่ี วิธีซ้ือหรือจา้ง

28 จดัหา น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือใชง้านในราชการตาม
ภารกิจของส านกังานเขตฯ เป็นประจ าเดือน กนัยายน 2563

32,531.00 32,531.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จ  ากดั

32,531.00 

สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จ  ากดั

32,531.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง

 ซ.อีจีพี188/2563 ลว 28 กนัยายน 2563

29 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา เพ่ือจดัสรรให้โรงเรียนในสงักดั 18 
โรงเรียน

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง

 บริษทั มิวนิคบุค๊เซ็นเตอร์ จ  ากดั

250,000.00 

 บริษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จ  ากดั

250,000.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง

 ซ.อีจีพี 184/2563ลว 28 กนัยายน 2563

30
จา้งท าป้ายไวนิล

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านอินด้ี โดยนายเอกลกัษณ์ วงคข์าว

1,800.00 
ร้านอินด้ี โดยนายเอกลกัษณ์ วงคข์าว

1,800.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง
 จ.อีจีพี178/2563 ลว 22 กนัยายน 2563

31
 ค่าเช่าอุปกรณ์ประกอบการเล่น แสง สี เสียง 4,000.00 4,000.00 

เฉพาะเจาะจง
นายสามารถ คญัทพั

4,000.00 
นายสามารถ คญัทพั

4,000.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง
 จ.อีจีพี179/2563 ลว 22 กนัยายน 2563

32 จา้งผลิตป้าย ตรายาง เพ่ือใชง้านในราชการตามภารกิจของ
ส านกังานเขตฯ เป็นประจ าเดือน กนัยายน 2563

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 600.00 ร้านอินด้ี 600.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง จ 47/2563 ลว 28 ก.ย.2563

33
 จา้งถ่ายเอกสาร เขา้เล่ม และผลิตเอกสารอ่ืน ให้แก่ส านกังาน
เขตฯ ตามภารกิจชองทางราชการ ท่ีบุคลากรเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผิดชอบ เดือน กนัยายน 2563

3,600.50 3,600.50 เฉพาะเจาะจง นครเทิงกอ๊ปป้ีเซ็นเตอร์ 3,600.50 นครเทิงก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 3,600.50 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง จ 48/2563 ลว 28 ก.ย.2563

34
ค่าเช่าสถานท่ี(ห้องประชุม)โครงการพฒันาผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

10,000.00 10,000.00 
รายงายขอซ้ือขอจา้ง
ตามหนงัสือ ด่วนท่ีสุด 
ท่ี กค(กวจ)0405.2/ว119

โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เดนท ์ริเวอร์ฟรอนท์ 10,000.00 โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เดนท ์ริเวอร์ฟรอนท์ 10,000.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง จ 49/2563 ลว 28 ก.ย.2563



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กนัยายน 2563
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วนัท่ี  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้งล าดบัท่ี วิธีซ้ือหรือจา้ง

35
ค่าเช่าสถานท่ี(ห้องประชุม)โครงการพฒันาผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

2,000.00 2,000.00 
รายงายขอซ้ือขอจา้ง
ตามหนงัสือ ด่วนท่ีสุด 
ท่ี กค(กวจ)0405.2/ว119

โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เดนท ์ริเวอร์ฟรอนท์ 2,000.00 โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เดนท ์ริเวอร์ฟรอนท์ 2,000.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง จ 49/2563 ลว 28 ก.ย.2563

36

จา้งเหมาติดตั้งเต็นทแ์ละร้ือถอนเต็นท ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ใน
การจ่ายกระแสไฟฟ้า ในการจดัประชุมตามโครงการพฒันา
ผูบ้ริหาร ในวนัท่ี 30กนัยายน 2563

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางเล่ือน การเก็บ

1,500.00 
นางเล่ือน การเก็บ

1,500.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง จ.อีจีพี๑๗๔/๒๕๖๓ลว 22 ก.ย.2563

37  ซ้ือวสัดุส่ือการเรียนการสอนของเล่นเสริมพฒันาการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยั ให้โรงเรียนในสงักดั 21 โรงเรียน

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ็ดดูเคชัน่ออนไลน์ จ  ากดั

250,000.00 
บริษทั เอด็ดูเคชัน่ออนไลน์ จ  ากดั

250,000.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง
 ซ.อีจีพี 186/2563ลว 28 กนัยายน 2563

38  ซ้ือวสัดุหนงัสือห้องสมุดโครงการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน ให้
โรงเรียนในสงักดั 12 โรงเรียน 

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โพน่ีเทลส์ จ  ากดั

100,000.00 
บริษทั โพน่ีเทลส์ จ  ากดั

100,000.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง
 ซ.อีจีพี 185/2563ลว 28 กนัยายน 2563

39 ซ้ือวสัดุส่ือการเรียนการสอนพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้น
ภาษาองักฤษ

200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อกัษร อินสไปร์ จ  ากดั

200,000.00 
บริษทั อกัษร อินสไปร์ จ  ากดั

200,000.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง  ซ.อีจีพี 187/2563ลว 28 กนัยายน 2563

40   ซ้ือวสัดุส่ือการเรียนการสอนของเล่นเสริมพฒันาการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยั

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จ  ากดั 250,000.00 บริษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จ  ากดั 250,000.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง  ซ.อี พี 184/2563ลว 28 กนัยายน 2563

41
วสัดุส านกังาน ส าหรับจดัให้บุคลากรใชใ้นการปฏิบติังาน

59,200.00 59,200.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มิวนิค ซพัพลาย

59,200.00 
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มิวนิค ซพัพลาย

59,200.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง
 ซ.อีจีพี191/2563 ลว 29 กนัยายน 2563

42  จา้งซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ส านกังานท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี เดือน กนัยายน 2563

19,310.00 19,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 19,310.00 
ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์

19,310.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง
 ซ.อีจีพี193/2563 ลว 29 กนัยายน 2563



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กนัยายน 2563
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วนัท่ี  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้งล าดบัท่ี วิธีซ้ือหรือจา้ง

43
จา้งถ่ายเอกสาร เขา้เล่มเอกสาร เพ่ือใชง้านในราชการตาม
ภารกิจของส านกังานเขตฯ เป็นประจ า เดือน กนัยายน 2563

3,600.50 3,600.50 เฉพาะเจาะจง
ร้านนครเทิงกอ๊ปป้ีเซ็นเตอร์ 3,600.50 ร้านนครเทิงก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 3,600.50 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง จ.อีจีพี194/2563 ลว.29 กนัยายน 2563

44 2,019,900.00 
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 1,026,000.00 บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 1,026,000.00 

คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง  ซ.อีจีพี 149/2563(1) ลว 8 กนัยายน 2563

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) บริษทั เดอะรูท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

8,100.00 
บริษทั เดอะรูท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

8,100.00 คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง  ซ.อีจีพี 149/2563(2)ลว 8 กนัยายน 2563 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) หจก. พีพีย ูคอมพิวเตอร์ 123,900.00 หจก. พีพีย ูคอมพิวเตอร์ 123,900.00 

คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง  ซ.อีจีพี 149/2563(3)ลว 8 กนัยายน 2563 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มิวนิค ซพัพลาย 383,300.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มิวนิค ซพัพลาย 383,300.00 

คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง ซ.อีจีพี 149/2563(4)ลว 8 กนัยายน 2563 

45 ซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นโครงการป้องกนัการแพร่เช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) จดัสรรให้โรงเรียนในสงักดั 134 โรงเรียน

150,200.00 150,200.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มิวนิค ซพัพลาย 150,200.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มิวนิค ซพัพลาย 150,200.00 

คุณสมบติัตรงตามขอ้ตกลง

 ซ.อีจีพี 156/2563ลว11 กนัยายน 2563 

 ประกวดราคาซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษา เพ่ือจดัสรรให้โรงเรียนใน
สงักดั 19 รายการ


