
 

โดย กลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์

งานพัสดุ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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da4aorn :cuunr:dodado{rsarnig rhai Government procurement

1
o s -E - u
thuruln :r nr:ohfi o{or {rl lu:suu e-G p 25r [n:rnr: xriuwrj:surru 9,950,57t.91 ulyl

2 fin anrus un6n:runr:Inl{n1: 0 [n:rnr: xfiururj:srrru u'tvl

a< -A -atrufioln:rnrr{nfi a{adr{u:suu e-Gp 25t [a:tnr: rrrtururjtsuru 9,950,571.91 ulvt anruu:auas 100 o/o

3
. r -& - u
n1u?utai{fl lttotodnel{ u0niuuu e-GP c [n:rnr: xdiuwrj:surru ulvt nntuuS0Bau o/o

:ruln:rnr:{odo{ndrr trurj:curu zso+ oBt 0 [a:rnrr r.rliu{udl3x1[u 9,950,571.9t u11t 6ortutaaac 100.00 o/o

1 ?0an[a0n 2 [ntnnlt xfiuwil:surru 4,974,300.00 U'IYI notuu:ouau 49.99 o/o

I ?0[QT{1s[Q1cO{ 24t [n:rnr: xr,iuwrj:vrrcu 4,976,27t.90 ulvl NOLUU:OUAU 50.01 o/o

251 [n:tnr: rtriu{urj:uur6u 9,950,571.90 u1?t nnruu:ouac 100.0c o/o



 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64060288421 64067289636

 ซื�อโครงการจัดซื�อระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณสํ์าหรับการ
เรยีนการสอนรปูแบบ IC4 และ IC3 สําหรับจัดสรรใหโ้รงเรยีน
ขนาดกลางและโรงเรยีนคณุภาพประจําตําบล ในสงักดั สพป.
เชยีงราย เขต 4 รวม 7 โรงเรยีน ดว้ยวธิคีดัเลอืก แยกพจิารณา
ราคา 3 รายการ โดยวธิคีดัเลอืก

2,565,800.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090590064 64097591681

 ซื�อครภุณัฑค์อมพวิเตอร,์ครภุณัฑสํ์านักงาน,ครภุณัฑโ์ฆษณา
และเผยแพรแ่ละครภุณัฑง์านบา้นงานครัว ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 รวม 14 รายการ ของ สพป.เชยีงราย เขต 4 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

333,510.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090854660 64097857333
 ซื�อวสัดอุปุกรณค์อมพวิเตอรเ์พื�อใชใ้นการพัฒนาระบบขอ้มลู
สารสนเทศและการสื�อสาร จํานวน 14 รายการ เป็นเงนิจํานวน
60,000.- บาท โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

60,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090858393 64097861125  จา้งซอ่มครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 990.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090851891 64097854498  ซื�อวสัดสํุานักงาน จํานวน 46 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 200,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D64090835417 64097837819
 จา้งปรับปรงุ ซอ่มแซม ตอ่เตมิ (ชั �นลา่ง) บา้นพักประจํา
ตําแหน่ง ผอ.สพป.เชยีงราย เขต 4 (เพิ�มเตมิ) จํานวน 1 งาน
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

340,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D64090830054 64097832448  ซื�อวสัดเุชื�อเพลงิและสารหลอ่ลื�น ประจําเดอืน กนัยายน 2564
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 32,165.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 3,532,465.00  
  ลําดบัที� 1 - 7 จากทั �งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64090818222 64097820553  ซื�อวสัดเุพื�อใชใ้นสํานักงาน ซอ่มครภุณัฑแ์ละถา่ยเอกสาร รวม
4 ชดุรายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,916.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64070469634 64077481112
 ซื�อครภุณัฑค์อมพวิเตอร,์ครภุณัฑสํ์านักงานและครภุณัฑ์
โฆษณาและเผยแพรป่ระจําปีงบประมาณ 2564 รวม 13 รายการ
ของ สพป.เชยีงราย เขต 4 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

298,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090809782 64097812053
 จา้งปรับปรงุซอ่มแซม(1)อาคารสํานักงาน(อาคารอํานวยการ)
(2)ปรับปรงุตอ่เตมิขยายเวทภีายในโดมเอนกประสงค ์ของ
สพป. เชยีงราย เขต 4 จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

126,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D64090805058 64097807296  ซื�อวสัดสํุานักงาน ซอ่มครภุณัฑ ์และถา่ยเอกสาร รวม 4 ชดุ
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 32,883.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090758959 64097761048
 จา้งจา้งตดิตั �งปรับปรงุซอ่มแซมระบบไฟฟ้า ภายในสํานักงาน
(ในและนอกอาคาร) ของ สพป.เชยีงราย เขต 4 ปีงบประมาณ
2564 จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

499,600.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D64090757824 64097759912  ซื�อวสัดเุพื�อใชใ้นสํานักงาน จํานวน 2 ชดุรายการ และซอ่ม
บํารงุรักษารถยนตส์ว่นกลาง จํานวน 2 คนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 29,377.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090222467 64097223109
 จา้งตดิตั �งมาตรวดันํ�า ณ อาคารสามคัครีว่มใจ อาคารอํานวย
การและหอ้งนํ�าอาคารเมอืงเทงิ จํานวน 2 ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

15,970.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 1,009,746.00  
  ลําดบัที� 8 - 14 จากทั �งหมด มากกวา่ 42 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64090456141 64097457414
 จา้งป้ายพลาสวดูอกัษรนูน ขนาด 60 x 375 ซม. จํานวน 1
ป้าย และตวัอกัษรพลาสวดู ความสงู 40 ซม. จํานวน 2 ชดุ
พรอ้มตดิตั �ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

14,700.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090695695 64097697626  จา้งทําป้ายโฟมบอรด์และเชา่อปุกรณบ์นัทกึเทปวดีทีศัน ์โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง 10,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090509401 64097510806  ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,150.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090598949 64097600601  จา้งซอ่มครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์จํานวน 8 เครื�อง และถา่ย
เอกสาร จํานวน 1 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 27,345.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090581053 64097582624
 ซื�อวสัดใุนการจัดประชมุสมัมนาขบัเคลื�อนการดําเนนิงานตาม
แผนปฏบิตักิารป้องกนัทจุรติ และประพฤตมิชิอบ จํานวน 4 ชดุ
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

29,560.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090554816 64097556307
 ซื�อวสัดเุพื�อใชสํ้าหรับเตรยีมความพรอ้มในการจัดกจิกรรมการ
แขง่ขนัทางวชิาการระดบันานาชาต ิจํานวน 2 ชดุรายการ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

20,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090498527 64097499899  ซื�อวสัดสํุานักงาน วสัดไุฟฟ้า และวสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 3 ชดุ
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,404.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 131,659.00  
  ลําดบัที� 15 - 21 จากทั �งหมด มากกวา่ 49 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64090438215 64097439445

 ซื�อวสัดเุพื�อใชใ้นการดําเนนิงานการคดัเลอืกนักเรยีน และ
สถานศกึษา เพื�อรับรางวลัพระราชทานประจําปีการศกึษา 2564
ระดบัเขตพื�นที�การศกึษา จํานวน 3 ชดุรายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

8,160.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090419937 64097421128
 ซื�อวสัดเุพื�อใชทํ้าผลงานการดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนใน
สถานการณ ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090417263 64097418458
 ซื�อวสัดเุพื�อใชใ้นการดําเนนิการประชมุทางไกล Video
Conference ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษา
เชยีงราย เขต 4 จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090409851 64097411038  ซื�อวสัดโุครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาล
ในสถานศกึษา จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,890.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090398160 64097399326  ซื�อวสัดเุพื�อใชใ้นโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
ในสถานศกึษา จํานวน 12 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090368134 64097369204
 ซื�อวสัดโุครงการสง่เสรมิสรา้งคลปิสื�อนวตักรรมสําหรับจัดการ
และโครงการสบืสานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงที�
ยั�งยนื จํานวน 2 ชดุรายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

19,500.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090294897 64097295763  ซื�อวสัดสํุานักงาน จํานวน 8 ชดุรายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 32,855.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 95,405.00  
  ลําดบัที� 22 - 28 จากทั �งหมด มากกวา่ 56 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64080658365 64087662865  ตดิกระจกหอ้งนํ�า (หอ้งประชมุจอมจอ้) จํานวน 2 บาน 13,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080643332 64087647785

 จา้งทําป้ายพลาสวดูสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษา
เชยีงราย เขต 4 ภาษาองักฤษ (Chiangrai Primary
Educationnal Service Office 4) อกัษรนูน ขนาด กวา้ง 0.55
ม. ยาว 10 ม. พรอ้มตดิตั �งเสรมิโครงเหล็ก จํานวน 1 ป้าย โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

20,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090270548 64097271335  ซื�อวสัดโุครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาล
ในสถานศกึษา จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,300.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090260828 64097261585  ซื�อวสัด ุโครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษาเรยีนรวม
จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090164177 64097164653  ซื�อนํ�าดื�มเพื�อการบรโิภค ประจําเดอืน สงิหาคม 2564 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 2,100.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090135874 64097136262
 ซื�อของที�ระลกึ ตามโครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ารปฏบิตังิาน
ณ สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาน่าน เขต 1
จํานวน 1 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,460.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090083994 64097084244  ซื�อวสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น ประจําเดอืน สงิหาคมค 2564
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,725.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 76,585.00  
  ลําดบัที� 29 - 35 จากทั �งหมด มากกวา่ 63 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64090070610 64097070790
 จา้งทําโลอ่ะครลิคิขนาดสงู 7 นิ�ว พรอ้มกลอ่ง โครงการเสรมิ
สรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศกึษา จํานวน
7 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,300.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090068697 64097068874
 ซื�อกรอบเกยีรตบิตัรขอบทอง ขนาด A4 เพื�อใชใ้นโครงการ
เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา
จํานวน 150 อนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

13,500.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090060202 64097060370
 จา้งซอ่มครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์จา้งทําตรายางป้ายไวนลิและ
ถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน สงิหาคม 2564 จํานวน 3 ชดุรายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

25,303.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090062027 64097062199
 ซื�อวสัดโุครงการพัฒนาการศกึษาปฐมวยัอยา่งมคีณุภาพ และ
โครงการพัฒนาโรงเรยีนคณุภาพประจําตําบล (1 ตําบล 1
โรงเรยีนคณุภาพ) จํานวน 2 ชดุรายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

10,650.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090014290 64097014330
 เชา่เชา่พื�นที�สําหรับใหบ้รกิารเว็บไซต ์(www.cri4.go.th) ของ
สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 ระยะ
เวลา 2 ปี โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

10,700.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080597709 64087602000

 ซื�อวสัดโุครงการ การอบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนาสมรรถนะการ
อา่นชั �นสงูสําหรับโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ (PISA) ใหแ้กค่รู
ผูส้อนวชิาภาษาไทยและคณติศาสตร ์ในโรงเรยีนขยายโอกาส
สงักดั สพป.เชยีงราย เขต 4 จํานวน 2 ชดุรายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

1,860.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64090001491 64097001497
 ซื�อวสัดอุปุกรณ ์เพื�อใชใ้นโครงการการประเมนิความสามารถ
ดา้นการอา่นของผูเ้รยีน ชั �นประถมศกึษาปีที� 1 (Reading
TestRT) จํานวน 17 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

24,200.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 92,513.00  
  ลําดบัที� 36 - 42 จากทั �งหมด มากกวา่ 70 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64080695364 64087699977
 ซื�อวสัดโุครงการ การนเิทศแบบรว่มคดิพาทํา (7TQS
Supervision Approach) เพื�อยกระดบัคณุภาพการศกึษา
สพป.เชยีงราย เขต 4 จํานวน 15 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

40,551.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080679250 64087683803  ซื�อวสัดสํุานักงานประจําเดอืน สงิหาคม 2564 จํานวน 6 ชดุ
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,270.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080522086 64087525983
 จา้งซอ่มเครื�องตดัหญา้แบบสายสะพาย จํานวน 1 เครื�อง ซอ่ม
ประตบูานสวงิ จํานวน 2 บาน และทําป้ายชื�อดว้ยไมส้กั จํานวน
1 ป้าย โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,905.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080570330 64087574479
 ซื�อวสัดอุปุกรณ ์เพื�อใชใ้นโครงการสง่เสรมิและพัฒนาระบบ
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา จํานวน 2 ชดุรายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

14,800.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080603098 64087607407
 ซื�อวสัดอุปุกรณ ์เพื�อใชใ้นโครงการนเิทศเพื�อพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาระดบัเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4
จํานวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

15,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080578996 64087583206
 ซื�อวสัดอุปุกรณ ์เพื�อใชใ้นโครงการพัฒนาการเรยีนการสอน
ภาษาไทยตามนโยบาย เด็กไทยวถิใีหม ่อา่นออกเขยีนไดท้กุ
คน จํานวน 2 ชดุรายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080578452 64087582649
 ซื�อวสัดสํุาเพื�อลงพื�นที�ดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน กรณีประสบ
ปัญหาตา่งๆ ปีการศกึษา 2563 จํานวน 2 ชดุรายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

14,494.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 118,020.00  
  ลําดบัที� 43 - 49 จากทั �งหมด มากกวา่ 77 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64080543535 64087547551
 จา้งทําโลอ่ะครลิคิ ขนาดสงู 7 นิ�ว พรอ้มกลอ่ง เพื�อเป็นเกยีรติ
แกโ่รงเรยีนแกนนําการจัดการเรยีนรวมได ้ดเียี�ยม จํานวน 6 ชดุ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,400.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080546156 64087550195
 ซื�อวสัดสํุาหรับโครงการ การนเิทศแบบรว่มคดิพาทํา (7TQS
Supervision Approach) จํานวน 3 ชดุรายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

3,110.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080481565 64087485248
 ซื�อวสัดอุปุกรณ ์เพื�อใชใ้นโครงการสง่เสรมินสิยัรักการอา่นและ
พัฒนาหอ้งสมดุมชีวีติ และโครงการยกระดบัคณุภาพการเรยีนรู ้
ภาษาไทย จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,400.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080466693 64087470290

 ซื�อวสัดอุปุกรณ ์เพื�อใชใ้นโครงการการพัฒนาระบบเครอืขา่ย
เทคโนโลยแีละการสื�อสาร (Digital Technology) กจิกรรมที� 4
ปรับปรงุเว็บไซต ์และกจิกรรมที� 5 พัฒนาโครงขา่ยอนิเตอรเ์น็ต
ภายใน ของ สพป.เชยีงราย เขต 4 จํานวน 11 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

20,550.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080453016 64087456556

 จา้งจัดหาวสัดเุพื�อใชใ้นโครงการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม
และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์และคา่นยิมของชาต ิ(โครงการ
โรงเรยีนคณุธรรม สพฐ.) จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

25,600.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080444606 64087448096  จา้งซอ่มรถจักรยายนตส์ว่นกลาง จํานวน 1 คนั โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 3,310.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080430003 64087433443

 ซื�อยางรถยนตพ์รอ้มตดิตั �งและบรกิารตั �งศนูยถ์ว่งลอ้ รถกะบะ
ยี�หอ้โตโยตา้ ทะเบยีน กล 4222 ชร จํานวน 4 เสน้ และรถ
กะบะ ยี�หอ้โตโยตา้ ทะเบยีน กม 2550 ชร จํานวน 4 เสน้ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

44,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 103,370.00  
  ลําดบัที� 50 - 56 จากทั �งหมด มากกวา่ 84 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64080418234 64087421597
 จา้งทําโลอ่ะครลิคิ ขนาดสงู 7 นิ�วพรอ้มกลอ่ง จํานวน 21 ชดุ
สําหรับโครงการ และทําตวัอกัษรดว้ยไมพ้ลาสวดูพรอ้มตดิแผน่
ไมพ้ลาสวดู จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

22,700.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080413064 64087416382

 จา้งทําโลอ่ะครลิคิ ขนาดสงู 7 นิ�ว พรอ้มกลอ่ง ตามโครงการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรูท้ั �งระบบสูก่ารยกระดบัผลสมัฤทธิ�
ทางการเรยีนและการเตรยีมผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัศตวรรษที�
21 จํานวน 10 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080392319 64087395520

 จา้งทําโลอ่ะครลิคิและทําคูม่อืจัดทําแผนการเรยีนรู ้และ
แนวทางการออกแบบชดุฝึกภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร ตาม
โครงการสง่เสรมิและพัฒนาทกัษะการฟังและพดูภาษาไทยเพื�อ
การสื�อสารสําหรับผูใ้หญบ่นพื�นที�สงู โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

15,400.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080399969 64087403217
 ซื�อกรอบเกยีรตบิตัรขอบทอง เพื�อใชใ้นโครงการยกยอ่งเชดิชู
เกยีรตขิา้ราชการในสงักดั สพป. เชยีงราย เขต 4 จํานวน 81 อนั
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

7,290.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080365711 64087368769

 ซื�อวสัดอุปุกรณเ์พื�อใชใ้นโครงการพัฒนาการศกึษาดว้ย
เทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล(DLTVและDLIT)สําหรับโรงเรยีน
พระปรยิตัธิรรม จํานวน 9 รายการและจัดหาวสัดอุปุกรณเ์พื�อ
ซอ่มบํารงุอปุกรณ ์DLTV จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

41,338.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080390919 64087394114  ซื�อวสัดอุปุกรณ ์เพื�อใชใ้นโครงการพัฒนาการจัดการศกึษาใน
โรงเรยีนที�ตั �งในพื�นที�ลกัษณะพเิศษ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,224.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080372003 64087375092
 ซื�อวสัดอุปุกรณโ์ครงการสง่เสรมิและพัฒนาทกัษะการฟังและ
พดูภาษาไทยเพื�อการสื�อสารสําหรับผูใ้หญบ่นพื�นที�สงูฯ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

840.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 102,792.00  
  ลําดบัที� 57 - 63 จากทั �งหมด มากกวา่ 91 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64080365029 64087368083
 ซื�อวสัดเุพื�อใชใ้นโครงการสง่เสรมิการจัดการศกึษาแนวพทุธ
ดว้ยการจัดการเรยีนรูแ้บบ Active Learming (โรงเรยีนวถิพีทุธ)
จํานวน 2 ชดุรายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

19,280.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080339993 64087342924  ซื�อวสัดอุปุกรณสํ์านักงานเพื�อใชใ้นราชการสํานักงานเขตฯ
จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080332736 64087335634  ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 11 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,108.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080331679 64087334569  จา้งซอ่มครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 1,980.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080095046 64087096197
 จา้งกอ่สรา้งปรับปรงุ ซอ่มแซม ตอ่เตมิ (1) อาคาร
สํานักงาน(อาคารอํานวยการ (2) บา้นพักประจําตําแหน่ง
ผอ.สพป.เชยีงราย เขต 4 จํานวน 1 งาน โดยวธิคีดัเลอืก

624,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ตรวจสอบ
หลกัประกนั

สญัญาและจัด
ทําสญัญา

D64080297475 64087300092  จา้งบนัทกึภาพ ปริ�นภาพ และใสก่รอบรปู ขนาด A4 จํานวน 81
ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 36,450.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080282563 64087285061
 ซื�อวสัด ุ(ดอกไมพ้ลาสตกิ) เพื�อจัดกจิกรรมถวายวนั
เฉลมิพระเกยีรต ิสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ� พระบรมราชนินีาถ
พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,400.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 704,718.00  
  ลําดบัที� 64 - 70 จากทั �งหมด มากกวา่ 98 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64080245878 64087248099
 ซื�อวสัดอุปุกรณ ์เพื�อใชใ้นโครงการสง่เสรมิภาษาตา่งประเทศที�
สอง ความเป็นพลเมอืงในการพัฒนาสูโ่รงเรยีนในประชาคม
อาเซยีน จํานวน 18 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,200.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080232208 64087234342  ซื�อวสัดสํุานักงาน ประจําเดอืน กรกฎาคม 2564 จํานวน 30
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,246.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080234667 64087236812  ซื�อวสัดไุฟฟ้า จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 955.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080226768 64087228877
 จา้งซอ่มแซมพระบรมฉายาลกัษณแ์ละซอ่มกานํ�าคลูเลอรเ์พื�อ
ใชใ้นราชการตามภารกจิของสํานักงานเขตฯ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

1,568.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080228450 64087230572  ซื�อนํ�าดื�มเพื�อการบรโิภค ประจําเดอืน กรกฎาคม 2564 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 2,190.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080228123 64087230246  ซื�อนํ�ามนัเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น ประจําเดอืน กรกฎาคม 2564
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,840.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080227953 64087230075
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมสิ�งกอ่สรา้ง เพื�อใชใ้นการปฏบิตังิานในหนา้ที�
งานอาคารสถานที�และสิ�งแวดลอ้ม จํานวน 29 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

4,205.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 48,204.00  
  ลําดบัที� 71 - 77 จากทั �งหมด มากกวา่ 105 รายการ ยอ้นกลบั 11 12 13 14 15 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64080215687 64087217720  จา้งซอ่มครภุณัฑโ์ทรทศัน ์(LED TV) ยี�หอ้ PRISMAPRO
Smart TV ขนาด 40 นิ�ว จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080196787 64087198742
 จา้งซอ่มบํารงุรักษารถยนตส์ว่นกลาง เลขทะเบยีน กธ 3761
เชยีงราย ประจําเดอืน กรกฎาคม 2564 จํานวน 1 คนั โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

4,770.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080196797 64087198753  จา้งซอ่มแซมครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์เพื�อใชง้านราชการในสํานัก
งานเขตฯ ประจําเดอืน กรกฎาคม 2564 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 36,370.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080189292 64087191214  จา้งซอ่มบํารงุรักษารถยนตส์ว่นกลาง เลขทะเบยีน กม 2550
เชยีงราย จํานวน 1 คนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,688.38   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080171474 64087173273
 ซื�อซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว เพื�อใชใ้นสํานักงานเขตพื�นที�การ
ศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 จํานวน 1 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

750.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080175027 64087176834

 จา้งทําบตัรประจําตวัเจา้หนา้ที�ของรัฐ เพื�อดําเนนิการออกบตัร
ประจําตวัใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ลกูจา้ง
ประจํา พนักงานราชการ และผูบํ้าเหน็จบํานาญ และกลุม่บรหิาร
งานบคุคล สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย
เขต 4 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,400.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080170351 64087172142  จา้งทําป้ายไวนลิและตรายาง ประจําเดอืน กรกฎาคม 2564
จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,030.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 59,808.38  
  ลําดบัที� 78 - 84 จากทั �งหมด มากกวา่ 112 รายการ ยอ้นกลบั 11 12 13 14 15 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64080168738 64087170504
 ซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว เพื�อใชใ้นการปฏบิตังิานในหนา้ที�งาน
อาคารสถานที�และสิ�งแวดลอ้ม จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

3,020.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080166817 64087168556  ซื�อจัดหาวสัดอุปุกรณค์อมพวิเตอร ์จํานวน 3 รายการเพื�อใชใ้น
ราชการตามภารกจิของสํานักงานเขตฯ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 820.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080157636 64087159302
 จา้งถา่ยเอกสารส ีพรอ้มเขา้เลม่ โครงการการพัฒนาระบบเครอื
ขา่ยเทคโนโลยแีละการสื�อสาร (Digital Technology) โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

430.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080160472 64087162163  จา้งถา่ยเอกสารพรอ้มเย็บเป็นชดุ จํานวน 101,572 แผน่ รวม
184 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 50,786.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080144728 64087146312  จา้งถา่ยเอกสารขาว-ดํา เพื�อใชใ้นราชการสํานักงานเขตพื�นที�
การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,223.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080133723 64087135241  ซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 2,590.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080119364 64087120764  จา้งซอ่มบํารงุยานพาหนะสว่นกลาง ทะเบยีน นข 8926
เชยีงราย จํานวน 1 คนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,739.74   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 62,608.74  
  ลําดบัที� 85 - 91 จากทั �งหมด มากกวา่ 119 รายการ ยอ้นกลบั 11 12 13 14 15 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64080105547 64087106804

 ซื�อวสัด ุ(เทยีนพรรษา) เพื�อถวายเทยีนพรรษา ประจําวดั
ภายในเขตบรกิารสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษา
เชยีงราย เขต 4 และวดัประจําอําเภอ สํานักงานเขตพื�นที�การ
ศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 จํานวน 11 ชดุ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

10,890.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080066784 64087067639
 จา้งปริ�นเอกสารพรอ้มเขา้เลม่ โครงการสง่เสรมิการจัดกจิกรรม
การเรยีนรูก้ารสรา้งงานอาชพีในสถานศกึษา โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

30,780.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080052548 64087053190
 ซื�อวสัดอุปุกรณโ์ครงการพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษาสูก่าร
พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนในศตวรรษที� 21 จํานวน 3 รายการ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

5,045.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64080027630 64087027994
 ซื�อวสัดอุปุกรณโ์ครงการการพัฒนาคณุภาพการศกึษาดว้ย
เทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล (DLTV และ DLIT) สําหรับ
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

30,375.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64070495773 64077507684
 ซื�อวสัดอุปุกรณเ์พื�อใชใ้นโครงการบา้นนักวทิยาศาสตรน์อ้ย
ประเทศไทย ระดบัปฐมวยั รุน่ที� 3 จํานวน 16 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

45,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64070474421 64077485988

 ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์ตามโครงการ การพัฒนาคณุภาพการ
ศกึษาดว้ยเทคโนโลโยทางการศกึษาทางไกล (DLTV และ
DLIT) สําหรับ โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา
จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

69,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64070438707 64077449785  จา้งซอ่มเครื�องปั� มลม จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 830.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 191,920.00  
  ลําดบัที� 92 - 98 จากทั �งหมด มากกวา่ 126 รายการ ยอ้นกลบั 11 12 13 14 15 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64070425309 64077436156  ซื�อวสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,500.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64070357182 64077366669  จา้งซอ่มเครื�องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 4,950.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64070328655 64077337400  ซื�อวสัดไุฟฟ้า จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 300.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060340263 64067341734  ซื�อครภุณัฑท์ดแทนหอ้งเรยีน DLTV สําหรับโรงเรยีน Stand
Alone จํานวน 41 โรงเรยีน โดยวธิคีดัเลอืก 1,784,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D64070262517 64077269983  ซื�อวสัดสํุานักงานและวสัดงุานบา้นงานครัว จํานวน 5 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,039.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64070255713 64077262993  ซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 2,300.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64070078776 64077080869

 จา้งออกแบบจา้งออกแบบงานกอ่สรา้ง ปรับปรงุ ซอ่มแซม
อาคารสํานักงาน(อาคารอํานวยการ) และตอ่เตมิชั �นลา่งบา้นพัก
ประจําตําแหน่งผูอํ้านวยการสํานักงานเขตฯ จํานวน 1 งาน โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

20,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 1,820,589.00  
  ลําดบัที� 99 - 105 จากทั �งหมด มากกวา่ 133 รายการ ยอ้นกลบั 11 12 13 14 15 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64070208074 64077213938  ซื�อนํ�ามนัเชื�อเพลงิและสารหลอ่ลื�น ประจําเดอืน มถินุายน
2564 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,525.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64070198467 64077204032  ซื�อวสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,500.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64070155416 64077159953  จา้งทําป้ายไวนลิและตรายาง จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 2,040.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64070142987 64077147148  ซื�อนํ�าดื�มเพื�อการบรโิภค ประจําเดอืน มถินุายน 2564 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 1,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64070129030 64077132825  ซื�อวสัดอุปุกรณค์อมพวิเตอร ์ประจําเดอืน มถินุายน 2564
จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,430.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64070117201 64077120600  จา้งซอ่มครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจําเดอืน มถินุายน 2564
จํานวน 8 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,208.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64070096843 64077099541  ซื�อวสัดอุปุกรณสํ์านักงาน ประจําเดอืน มถินุายน 2564 จํานวน
21 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,435.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 50,938.00  
  ลําดบัที� 106 - 112 จากทั �งหมด มากกวา่ 140 รายการ ยอ้นกลบั 16 17 18 19 20 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64070077759 64077079821  ซื�อวสัดอุปุกรณสํ์านักงาน ประจําเดอืน มถินุายน 2564 จํานวน
5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,656.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64070011923 64077012222  ซื�อกรอบรปูไมส้ธีรรมชาตพิรอ้มอดัรปู เพื�อทําประกาศทําเนยีบ
ผอ.สพป.เชยีงราย เขต 4 จํานวน 9 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,250.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060564462 64067567134
 ซื�อวสัดอุปุกรณค์อมพวิเตอร ์โครงการพัฒนาระบบเครอืขา่ย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร (Digital Technology)
จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

25,770.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060412690 64067414502  จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่สว่นกลาง รถตู ้ทะเบยีนรถ
นข-6068 เชยีงราย จํานวน 1 คนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,823.65   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060402900 64067404670
 ซื�อผา้ดบิ จํานวน 1 ผับ เพื�อใชใ้นโครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
การปฏบิตังิานภายในสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษา
เชยีงราย เขต 4 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

800.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060395481 64067397201
 วสัดคุรภุณัฑไ์ฟฟ้าและเครื�องเสยีงเพื�อใชใ้นโครงการแลก
เปลี�ยนเรยีนรูก้ารปฏบิตังิานในสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา
ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 จํานวน 3 รายการ

1,950.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060387168 64067388833
 จา้งถา่ยเอกสารพรอ้มเขา้เลม่โครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้าร
ปฏบิตังิานในสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษา
เชยีงราย เขต ๔ จํานวน 3 เลม่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

750.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 36,999.65  
  ลําดบัที� 113 - 119 จากทั �งหมด มากกวา่ 147 รายการ ยอ้นกลบั 16 17 18 19 20 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64060375957 64067377567
 ซื�อวสัดเุพื�อทําการปรับปรงุภมูทิศันต์ามโครงการแลกเปลี�ยน
เรยีนรูก้ารปฏบิตังิานในสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถม
ศกึษาเชยีงราย เขต 4 จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8,550.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060347909 64067349402
 ซื�อวสัดคุรภุณัฑง์านบา้นงานครัว โครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
ภายในสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต
4 จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,715.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060349304 64067350799
 ซื�อวสัดไุฟฟ้าเพื�อใชใ้นโครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ารปฏบิตั ิ
งานภายในสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย
เขต 4 จํานวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,524.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060345826 64067347310
 ซื�อพรอ้มตดิตั �งพรมอดักาวและพรมดกัฝุ่ นภายในสํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

27,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060344931 64067346408
 จา้งทําป้ายไวนลิและป้ายโฟมบอรด์โครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
การปฏบิตังิานในสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษา
เชยีงราย เขต 4 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,395.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060255378 64067256432
 จา้งถา่ยเอกสารพรอ้มเขา้เลม่ตามโครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
การปฏบิตังิานในสํานักงานเขตฯ จํานวน 8 เลม่ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

1,600.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060243121 64067244108  จา้งถา่ยเอกสารประกอบการประชมุ PMQA ประจํา
ปีงบประมาณ 2564 จํานวน 1,940 แผน่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 970.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 48,754.00  
  ลําดบัที� 120 - 126 จากทั �งหมด มากกวา่ 154 รายการ ยอ้นกลบั 16 17 18 19 20 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64060178176 64067178884

 ซื�อกรอบเกยีรตบิตัรขอบทอง ขนาด เอ4 เพื�อมอบใหผู้ไ้ดรั้บ
คดัเลอืกรางวลัทรงคณุคา่ สพฐ.(OBEC AWARDA) ครั �งที� 10
ประจําปีการศกึษา 2563 ระดบัสพป.เชยีงรายเขต 4 จํานวน 40
อนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,600.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060203055 64067203859  ซื�อนํ�ามนัเชื�อเพลงิและสารหลอ่ลื�น ประจําเดอืน พฤษภาคม
2564 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,645.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060188373 64067189115  ซื�อวสัดอุปุกรณสํ์านักงาน ประจําเดอืน พฤษภาคม 2564
จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,750.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060167011 64067167653  ซื�อนํ�าดื�มสําหรับจัดใหบ้คุลากรใชเ้พื�อการบรโิภค ประจําเดอืน
พฤษภาคม 2564 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,530.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060143865 64067144412  จา้งทําป้ายโฟมบอรด์และตรายาง ประจําเดอืน พฤษภาคม
2564 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,160.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060134689 64067135200
 จา้งตดิตั �งระบบไฟแทรคไลนต์ดิบอรด์ประชาสมัพันธห์อ้ง
ประชมุเวยีงเทงิ จํานวน 4 บอรด์ รวม 7 จดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

5,984.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060048392 64067048561  ซื�อวสัดอุปุกรณค์อมพวิเตอรป์ระจําเดอืน พฤษภาคม 2564
จํานวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 21,010.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 44,679.00  
  ลําดบัที� 127 - 133 จากทั �งหมด มากกวา่ 161 รายการ ยอ้นกลบั 16 17 18 19 20 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64060049368 64067049542  จา้งซอ่มครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจําเดอืน พฤษภาคม 2564
จํานวน 9 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,840.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060040986 64067041130  จา้งซอ่มบํารงุรักษารถจักรยานยนตส์ว่นกลาง จํานวน 3 คนั
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,370.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060043309 64067043468  จา้งซอ่มครภุณัฑเ์ครอืงตดัหญา้แบบสายสะพาย จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 570.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64060011020 64067011052  ซื�อวสัดเุพื�อจัดทําป้ายบอกทาง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,550.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050309325 64057311283  จา้งซอ่มบํารงุรักษารถยนตส์ว่นกลาง จํานวน 1 คนั โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 4,161.32   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050243021 64057244662  ซื�อวสัดนํุ�ามนัเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น ประจําเดอืน เมษายน
2564 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,445.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050415626 64057418103  จา้งซอ่มถงัตม้นํ�ารอ้นไฟฟ้าสแตนเลส จํานวน 1 ถงั โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 680.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 38,616.32  
  ลําดบัที� 134 - 140 จากทั �งหมด มากกวา่ 168 รายการ ยอ้นกลบั 16 17 18 19 20 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64050402663 64057405083  จา้งถา่ยเอกสารปริ�น ขาว-ดํา จํานวน 928 แผน่ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 464.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050395157 64057397550  จา้งซอ่มเครื�องปรับอากาศบา้นพักผูอํ้านวยการสํานักงานเขตฯ
จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050174270 64057175490  ซื�อวสัดอุปุกรณซ์อ่มสญัญาณดาวเทยีมโรงเรยีนในโครงการ
DLTV จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 90,730.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050223570 64057225097  ซื�อนํ�าดื�มเพื�อการบรโิภค ประจําเดอืน เมษายน 564 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 1,220.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050198971 64057200396  จา้งทําป้ายไวนลิและป้ายโฟมบอรด์ จํานวน 5 ป้าย โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 5,040.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050206109 64057207570  ซื�อวสัดกุอ่สรา้ง ประจําเดอืน เมษายน 2564 จํานวน 2 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 825.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050205732 64057207187  จา้งซอ่มโตะ๊หมูบ่ชูา หมู ่9 จํานวน 1 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,400.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 106,179.00  
  ลําดบัที� 141 - 147 จากทั �งหมด มากกวา่ 175 รายการ ยอ้นกลบั 21 22 23 24 25 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64050123261 64057124132  ซื�อวสัดอุปุกรณเ์พื�อใชใ้นการปฏบิตังิานอาคารสถานที�และสิ�ง
แวดลอ้ม จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,420.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050116813 64057117652  จา้งถา่ยเอกสารพรอ้มเขา้เลม่แนวทางการพัฒนา สพป. เขต 4
จํานวน 4 เลม่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 725.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030525306 64037527031  ซื�อวสัดสํุานักงาน กระดาษคณุภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม
500 แผน่ตอ่รมี โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 115,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050069706 64057070253  ซื�อวสัดอุปุกรณสํ์านักงาน ประจําเดอืน เมษายน 2564 จํานวน
18 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,285.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050049782 64057050158  จา้งทําโลอ่ะครลิคิ ขนาดสงู 7 นิ�ว พรอ้มกลอ่ง จํานวน 21 ชดุ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,900.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050045065 64057045415  ซื�อวสัดสํุาหรับการรายงานผลการทดสอบ O-NET ปีการศกึษา
2564 จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,733.67   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050007481 64057007540  จา้งซอ่มแซมครภุณัฑคือมพวิเตอร ์ประจําเดอืน เมษายน
2564 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,450.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 165,513.67  
  ลําดบัที� 148 - 154 จากทั �งหมด มากกวา่ 182 รายการ ยอ้นกลบั 21 22 23 24 25 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64050004174 64057004206  ซื�อวสัดอุปุกรณค์อมพวิเตอร ์ประจําเดอืน เมษายน 2564
จํานวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,700.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050000737 64057000742  ซื�อวสัดสํุานักงาน จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 866.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64050000721 64057000726
 ซื�อวสัดคุอมพวิเตอรต์ามโครงการทดสอบทางการศกึษาระดบั
ชาตขิั �นพื�นฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2563 จํานวน 5 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

10,110.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040413765 64047423415  ซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 1,160.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040399425 64047408814  จา้งทําโลอ่ะครลิคิ ขนาดสงู 7 นิ�ว พรอ้มกลอ่ง จํานวน 2 ชดุ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040396518 64047405826
 ซื�อวสัดอุปุกรณสํ์าหรับโครงการ ตดิตามการจัดการเรยีนการ
สอนของครผููส้อนเพศวถิฯี จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

1,400.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040394216 64047403464  ซื�อวสัดเุพื�อใชใ้นการรับสมคันักเรยีนปีการศกึษา 2564 จํานวน
5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,054.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 37,090.00  
  ลําดบัที� 155 - 161 จากทั �งหมด มากกวา่ 189 รายการ ยอ้นกลบั 21 22 23 24 25 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64040375856 64047384702  ซื�อนํ�าดื�มเพื�อการบรโิภค ประจําเดอืน มนีาคม 2564 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 2,430.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040362709 64047371179  จา้งทําป้ายโฟมบอรด์ ป้ายไวนลิ และตรายาง ประจําเดอืน
มนีาคม 2564 จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,833.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040306035 64047313392  จา้งถา่ยเอกสารโครงการสง่เสรมิพัฒนาระบบการประกนั
คณุภาพในสถานศกึษา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,780.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040301799 64047309054  ซื�อวสัดโุครงการ การดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน จํานวน 5 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 850.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040247597 64047253509  ซื�อนํ�ามนัเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น ประจําเดอืน มนีาคม 2564
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 44,497.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040243220 64047249029  จา้งซอ่มเครื�องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 1,530.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040216001 64047220955  จา้งทําป้ายผังสํานักงาน จํานวน 5 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 25,600.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 82,520.00  
  ลําดบัที� 162 - 168 จากทั �งหมด มากกวา่ 196 รายการ ยอ้นกลบั 21 22 23 24 25 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64040238617 64047244313  จา้งทําโลอะครลิคิ ขนาดความสงู 7 นิ�ว พรอ้มกลอ่ง จํานวน 4
ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,600.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040227324 64047232663  ซื�อวสัดสํุานักงาน ประจําเดอืน มนีาคม 2564 จํานวน 21
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,084.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040150846 64047154503  ซื�อวสัดซุอ่มแซมสิ�งกอ่สรา้ง ประจําเดอืน มนีาคม 2564
จํานวน 33 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,996.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040186033 64047190281  จา้งซอ่มแซมครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจําเดอืน มนีาคม 2564
จํานวน 4 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,260.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040182946 64047187098  ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์ประจําเดอืน มนีาคม 2564 จํานวน 9
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,020.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040151458 64047155135

 ซื�อจัดซื�อวสัด ุเพื�อใชใ้นกจิกรรมอื�น เพื�อใชใ้นกจิกรรม
โครงการ การประเมนิความสามารถดา้นการอา่นของผูเ้รยีน ชั �น
ประถมศกึษาปีที�1(Reading TestRT)ปีการศกึษา 2563 จํานวน
13 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,840.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040141132 64047144432  ซื�อวสัดสํุานักงานประจําเดอืน มนีาคม 2564 จํานวน 17
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,395.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 50,195.00  
  ลําดบัที� 169 - 175 จากทั �งหมด มากกวา่ 203 รายการ ยอ้นกลบั 21 22 23 24 25 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64040121553 64047124265  ซอ่มบํารงุยานพาหนะรถยนตใ์ชง้าน ประจําเดอืน มนีาคม
2564 จํานวน 2 คนั 18,050.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040119024 64047121670  ซื�อวสัดงุานกอ่สรา้ง(ไมโ้ครง) เพื�อใชใ้นสํานักงานเขตฯ
จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040117908 64047120518  ซื�อวสัดอุปุกรณง์านไฟฟ้า เพื�อใชใ้นสํานักงานเขตฯ จํานวน 2
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,580.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64040102756 64047104971  ซื�อแจกนัเซรามคิ จํานวน 5 ใบ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 450.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030392649 64037393946
 จา้งทําป้ายสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย
เขต 4 ดว้ยไมพ้ลาสวดูตวัหนังสอืนูน ขนาด กวา้ง 1.10 ยาว
2.45 เมตร โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

11,100.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030372477 64037373721  ซื�อวสัดอุปุกรณใ์นการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั �นพื�น
ฐาน (O-NET) จํานวน 18 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,898.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030357393 64037358605  ซื�อวสัดใุนการดําเนนิการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั �น
พื�นฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2563 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 33,375.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 87,253.00  
  ลําดบัที� 176 - 182 จากทั �งหมด มากกวา่ 210 รายการ ยอ้นกลบั 26 27 28 29 30 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64030351258 64037352440  ซื�อวสัดไุฟฟ้า จํานวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,146.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030340586 64037341733  ซื�อวสัดโุครงการ บา้นนักวทิยาศาสตรน์อ้ย ประเทศไทย ระดบั
ปฐมวยั ปีงบประมาณ 2564 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,900.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030327585 64037328689  จา้งจัดทําตรายาง ป้ายไวนลิ ป้ายโฟมบอรด์ ประจําเดอืน
กมุภาพันธ ์2564 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,288.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030301056 64037302056  จา้งซอ่มครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจําเดอืน กมุภาพันธ ์2564
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,930.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030290313 64037291271  ซื�อวสัดเุพื�อใชใ้นการปฏบิตังิานบรกิารอาคารสถานที�
สพป.เชยีงราย เขต 4 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,048.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030282064 64037282993  จา้งซอ่มไมลล์อย จํานวน 2 ตวั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,760.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030249260 64037250087  ซื�ออปุกรณก์นัไมลล์อยตก โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 990.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 20,062.00  
  ลําดบัที� 183 - 189 จากทั �งหมด มากกวา่ 217 รายการ ยอ้นกลบั 26 27 28 29 30 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64030226983 64037227751  ซื�อนํ�ามนัเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น ประจําเดอืน กมุภาพันธ ์2564
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 31,252.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030200314 64037200986  ซื�อนํ�าดื�มเพื�อใชใ้นการบรโิภค ประจําเดอืน กมุภาพันธ ์2564
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,860.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64020391403 64027393692
 จา้งซอ่มบํารงุรักษายานพาหนะและขนสง่สว่นกลางสํานักงาน
เขตฯ ประจําเดอืน กมุภาพันธ ์2564 จํานวน 1 คนั โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

3,460.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030173270 64037173840

 ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์โครงการการสอบคดัเลอืกนักเรยีนเขา้
โครงการพัฒนาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์
ประจําปีการศกึษา 2563 จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

5,540.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030162146 64037162689  ซื�อวสัดคุอมพวิเตอรป์ระจําเดอืน กมุภาพันธ ์2564 จํานวน 6
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,180.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030081264 64037081517  ซื�อวสัดสํุานักงาน ประจําเดอืน กมุภาพันธ ์2564 จํานวน 45
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,544.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030032620 64037032706  จา้งทําป้ายไวนลิ โครงการพัฒนาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์
และคณติศาสตร ์ประจําปีการศกึษา 2563 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,320.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 72,156.00  
  ลําดบัที� 190 - 196 จากทั �งหมด มากกวา่ 224 รายการ ยอ้นกลบั 26 27 28 29 30 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64030024398 64037024458
 ซื�อวสัดโุครงการการสอบคดัเลอืกนักเรยีนเขา้โครงการพัฒนา
อจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ประจําปีการ
ศกึษา 2563 จํานวน 16 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,149.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030013115 64037013152  วสัดกุอ่สรา้งโครงการวนัมาฆบชูา จํานวน 1 รายการ 1,900.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64030002661 64037002664  จา้งทําป้ายไวนลิวนัมาฆบชูา ประจําปี 2564 โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 1,200.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64020328564 64027330571  ซื�อวสัดโุครงการเครอืขา่ยนวตักรรมคณุภาพสถานศกึษา
จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 580.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64020264668 64027266355  จา้งจัดทําสื�อวดีทีศันป์ระชาสมัพันธสํ์านักงานเขตพื�นที�การ
ศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,700.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64020174918 64027176107  ซื�อนํ�าดื�มสําหรับจัดใหบ้คุลากรใชเ้พื�อการบรโิภคเป็นประจํา
เดอืน มกราคม 2564 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,370.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64020164877 64027166039  จา้งซอ่มบํารงุยานพาหนะและขนสง่สว่นกลางสํานักงานฯ
ประจําเดอืน มกราคม 2564 จํานวน 4 คนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,020.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 41,919.00  
  ลําดบัที� 197 - 203 จากทั �งหมด มากกวา่ 231 รายการ ยอ้นกลบั 26 27 28 29 30 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64020152366 64027153467  ซื�อนํ�ามนัเชื�อเพลงิและสารหลอ่ลื�นเพื�อใชใ้นราชการ ประจํา
เดอืน มกราคม 2564 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,889.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64020139045 64027140063  ซื�อวสัดสํุานักงาน ประจําเดอืน มกราคม 2564 จํานวน 43
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,018.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64020134873 64027135882  ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์ประจําเดอืน มกราคม 2564 จํานวน 6
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,350.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64020011010 64027011106
 จา้งถา่ยเอกสารรายงานการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร
ประจําปีงบประมาณ 2563 และแผนการปฏบิตักิารประจํา
ปีงบประมาณ 2564 พรอ้มเขา้เลม่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8,300.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64010324762 64017331727  ซื�อวสัดงุานไฟฟ้า เพื�อใชใ้นการปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งประชมุ
ภายในสํานักงานเขตฯ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,357.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64010325745 64017332728  จา้งซอ่มแซมไมคล์อยเพื�อใชใ้นการจัดประชมุภายในสํานักงาน
เขตฯ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,440.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64010326484 64017333480  ซื�อจัดหาวสัดอุปุกรณสํ์านักงานเพื�อใชใ้นโครงการแลกเปลี�ยน
เรยีนรูก้ารปฏบิตังิานในสํานักงานเขตฯ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,679.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 97,033.00  
  ลําดบัที� 204 - 210 จากทั �งหมด มากกวา่ 238 รายการ ยอ้นกลบั 26 27 28 29 30 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64010324129 64017331085
 ซื�อวสัดงุานกอ่สร้างไฟฟ้าและประปา เพื�อใชใ้นการปรับปรงุ
ซอ่มแซมภายในสํานักงานเขต ประจําเดอืน ธนัวาคม 2563
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

24,285.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64010324455 64017331411
 ซื�อวสัดงุานกอ่สรา้งไฟฟ้าและประปา เพื�อใชใ้นการปรับปรงุ
ซอ่มแซมภายในสํานักงานเขต ประจําเดอืน ธนัวาคม 2563
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

33,490.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63110443192 63117445510  จา้งจา้งซอ่มเครื�องขยายเสยีงและซอ่มไมค ์เพื�อใชใ้นการจัด
ประชมุภายในสํานักงานเขตฯ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,980.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63120040576 63127040726

 เชา่พื�นที� เว็บไซตแ์ละพัฒนาโปรแกรมระบบเงนิเดอืน (e-
office) ใหร้องรับขอ้มลูจากระบบจา่ยตรงเงนิเดอืนและคา่จา้ง
ประจําของกรมบญัชกีลางในการใหบ้รกิารขอ้มลูเงนิเดอืนและ
เงนิอื�นๆ แกข่า้ราชการครแูละบคุลากรในสงักดัระยะเวลา 1 ปี
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,900.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63120246908 63127247722  จา้งเปลี�ยนมุง้ลวดประต-ูหนา้ตา่ง บา้นพักประจําตําแหน่ง ผู ้
อํานวยการสํานักงานเขตฯ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,200.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63120137479 63127137926
 จา้งซอ่มบํารงุกลอ่งรับสญัญาณดาวเทยีม ภายในหอ้งผูอํ้านวย
การสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4
จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

750.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64010277165 64017283422
 จา้งซอ่มบํารงุรักษาครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์สํานักงานที�จําเป็น
ตอ้งใชใ้นการปฏบิตัหินา้ที� เดอืน ธนัวาคม 2563 โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

8,730.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 75,335.00  
  ลําดบัที� 211 - 217 จากทั �งหมด มากกวา่ 245 รายการ ยอ้นกลบั 31 32 33 34 35 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D63120122171 63127122588

 จา้งทําป้ายไวนลิ ขนาดกวา้ง 1.50 X ยาว 3.00 เมตรเพื�อใช ้
สําหรับจัดกจิกรรมพธิถีวายราชสดดุ ี?วนัสมเด็จพระมหาธรีราช
เจา้? ประจําปี 2563 เนื�องในวนัคลา้ยวนัสวรรคตแหง่พระบาท
สมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั พระผูพ้ระราชทานกําเนนิลกู
เสอืไทย วนัที� 25 พฤศจกิายน 2563 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

500.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64010273201 64017279352
 ซื�อจัดหาวสัดอุปุกรณค์รภุณัฑค์อมพวิเตอร ์สําหรับจัดให ้
บคุลากรใชใ้นการปฏบิตังิานในหนา้ที�ตามความรับผดิชอบเป็น
ประจํา เดอืน ธนัวาคม ๒๕๖๓ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

22,530.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64010244568 64017250149
 จา้งถา่ยเอกสาร เขา้เลม่เอกสาร เพื�อใชง้านในราชการตาม
ภารกจิของสํานักงานเขตฯ เป็นประจํา เดอืน ธนัวาคม ๒๕๖๓
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

7,928.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64010164868 64017168633

 จา้งซอ่มบํารงุยานพาหนะและขนสง่ รถยนตท์ะเบยีน กท 3911
เชยีงราย จํานวน 1 คนั เพื�อใหเ้กดิความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิของบคุลากรในสงักดัที�เดนิทางไปราชการดว้ยรถคนั
ดงักลา่ว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8,200.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64010108960 64017111480

 ซื�อกรอบเกยีรตบิตัรขอบทอง พรอ้มพมิพใ์บเกยีรตบิตัรขอบ
ทอง ขนาด เอ4 โครงการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา ในโอกาสวนัครแูหง่ชาต ิประจําปี พ.ศ.
2564 จํานวน 359 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

39,490.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64010125800 64017128794
 ซื�อนํ�ามนัเชื�อเพลงิและสารหลอ่ลื�นเพื�อใชง้านในราชการตาม
ภารกจิของสํานักงานเขตฯ ประจําเดอืน ธนัวาคม ๒๕๖๓ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

31,190.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64010119551 64017122352  ซื�อจัดหานํ�าดื�มสําหรับจัดใหบ้คุลากรใชเ้พื�อการบรโิภคเป็น
ประจํา เดอืน ธนัวาคม 2563 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,900.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 111,738.00  
  ลําดบัที� 218 - 224 จากทั �งหมด มากกวา่ 252 รายการ ยอ้นกลบั 31 32 33 34 35 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D64010091473 64017093591

 จา้งทําป้ายไวนลิ ป้ายโฟม ป้ายโฟมบอรด์ ป้ายโลโก ้สพฐ.
แบบแมเ่หล็ก และตรายาง สําหรับจัดใหบ้คุลากรใชใ้นการ
ปฏบิตังิานในหนา้ที�ตามความรับผดิชอบเป็นประจํา เดอืน
ธนัวาคม 2563 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,810.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64010012960 64017013063  วสัดไุฟฟ้า เครื�องเสยีงและโสดทศันูปกรณภ์ายในหอ้งประชมุ
จอมจอ้ จํานวน 5 รายการ 6,100.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64010055538 64017056654

 จา้งซอ่มบํารงุยานพาหนะและขนสง่ รถยนตท์ะเบยีน นข 8926
เชยีงราย และทะเบยีน บพ 4002 เชยีงราย จํานวน 2 คนั เพื�อ
ใหเ้กดิความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิของบคุลากรใน
สงักดัที�เดนิทางไปราชการดว้ยรถคนัดงักลา่ว โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

8,910.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64010041275 64017042047  ซื�อวสัดอุปุกรณสํ์านักงานและวสัดงุานบา้นงานครัว ประจํา
เดอืน ธนัวาคม 2563 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,499.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D64010030592 64017031087  ซื�อวสัดปุรับปรงุภมุทิศัน ์สพป. เชยีงราย เขต 4 จํานวน 5
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63120512498 63127514086  ซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 9,486.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63120325615 63127326692

 กรอบเกยีรตบิตัรของทอง ขนาด เอ4 เพื�อใชเ้ป็นรางวลัระบบ
การดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนและครตูน้แบบการจัดการเรยีนรูบ้รูณ
าการทกัษะชวีติ และโครงการสรา้งจติสํานกึและความรูใ้นการ
ผลติและบรโิภคที�เป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้ม ประจําปีงบประมาณ
2563 จํานวน 27 อนั

2,430.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 55,035.00  
  ลําดบัที� 225 - 231 จากทั �งหมด มากกวา่ 259 รายการ ยอ้นกลบั 31 32 33 34 35 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D63120141704 63127142164
 ซื�อนํ�ามนัเชื�อเพลงิและสารหลอ่ลื�นเพื�อใชง้านในราชการตาม
ภารกจิของสํานักงานเขตฯ ประจําเดอืน พฤศจกิายน ๒๕๖๓
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

25,756.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63080246158 63087248955
 ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารศกึษา เพื�อจัดสรรให ้โรงเรยีนใน
สงักดั แยกพจิารณาราคา 40 รายการ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

5,155,880.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63120212871 63127213576

 ซื�อวสัดกุอ่สรา้ง-ไฟฟ้า-ประปา-มุง้ลวด ฯลฯ เพื�อใชใ้นการ
ปรับปรงุซอ่มแซมภาย(2) หอประชมุศนูยพั์ฒนาขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา และ(3) บา้นพักประจําตําแหน่ง ผู ้
อํานวยการสํานักงานเขตฯ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

98,576.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63120193835 63127194469
 ซื�อวสัดสํุานักงาน สําหรับจัดใหบ้คุลากรใชใ้นการปฏบิตังิานใน
หนา้ที�ตามความรับผดิชอบเป็นประจําเดอิน พฤศจกิายน 2563
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

13,608.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63120173336 63127173917
 จา้งซอ่มครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์สําหรับจัดใหบ้คุลากรใชใ้นการ
ปฏบิตังิานในหนา้ที�ตามความรับผดิชอบเป็นประจําเดอืน
พฤศจกิายน 2563 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

16,970.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63120165505 63127166046  ซื�อจัดหานํ�าดื�มสําหรับจัดใหบ้คุลากรใชเ้พื�อการบรโิภคเป็น
ประจํา เดอืน พฤศจกิายน 2563 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,740.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63120166804 63127167350
 ซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว สําหรับจัดใหบ้คุลากรใชใ้นการปฏบิตั ิ
งานในหนา้ที�ตามความรับผดิชอบเป็นประจํา เดอืน พฤศจกิาย่น
2563 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

18,170.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 5,331,700.00  
  ลําดบัที� 232 - 238 จากทั �งหมด มากกวา่ 266 รายการ ยอ้นกลบั 31 32 33 34 35 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D63120161273 63127161796
 จา้งผลติป้าย ตรายาง และงานพมิพเ์อกสาร เพื�อใชง้านใน
ราชการตามภารกจิของสํานักงานเขตฯ เป็นประจําเดอืน
พฤศจกิายน 2563 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

16,100.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63110209169 63117210577
 ซื�อวสัดโุครงการ การยกระดบัผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน
วทิยาศาสตร ์ดา้นวทิยาการคํานวณ จํานวน 23 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

17,656.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63120089101 63127089418
 ซื�อจัดหาวสัดอุปุกรณค์รภุณัฑค์อมพวิเตอร ์สําหรับจัดให ้
บคุลากรใชใ้นการปฏบิตังิานในหนา้ที�ตามความรับผดิชอบเป็น
ประจํา เดอืน พฤศจกิายน 2563 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

20,750.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63110168148 63117169360

 จา้งตดิฟิดม์กรองแสงหนา้ตา่งและประตหูอ้งทํางาน กลุม่สง่
เสรมิการจัดการศกึษา จํานวน 16 ตรม. กลุม่ศกึษานเิทศ
ตดิตามและประเมนิผลการศกึษา จํานวน 16 ตรม. และกลุม่
บรหิารงานบคุคล จํานวน 7.36 ตรม. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

19,680.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63110213228 63117214660
 ซื�อวสัดสํุานักงาน สําหรับจัดใหบ้คุลากรใชใ้นการปฏบิตังิานใน
หนา้ที�ตามความรับผดิชอบเป็นประจํา เดอืน ตลุาคม 2563 โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

10,654.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63110214738 63117216179
 จา้งทําพวงมาลา เพื�อการจัดกจิกรรมนอ้มรําลกึเนื�องในวนั
คลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ใน
วนัที� 23 ตลุาคม 2563 จํานวน 1 อนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63110214541 63117215980

 จา้งทําพวงมาลา เพื�อการจัดกจิกรรมนอ้มรําลกึเนื�องในวนั
คลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหา
ภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 13 ตลุาคม 2563
จํานวน 1 อนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 86,840.00  
  ลําดบัที� 239 - 245 จากทั �งหมด มากกวา่ 273 รายการ ยอ้นกลบั 31 32 33 34 35 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   2000400409 - สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4
ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D63110202415 63117203766

 จา้งถา่ยเอกสาร เขา้เลม่เอกสาร เพื�อใชง้านในราชการตาม
ภารกจิของสํานักงานเขตฯ โครงการ การยกระดบัผลสมัฤทธิ�
ทางการเรยีนวทิยาศาสตร ์ดา้นวทิยาการคํานวณ ?Coding
Computing Science? โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

39,434.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63110196661 63117197988

 จา้งซอ่มบํารงุยานพาหนะและขนสง่ รถยนตท์ะเบยีน กล 4222
เชยีงราย จํานวน 1 คนั เพื�อใหเ้กดิความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิของบคุลากรในสงักดัที�เดนิทางไปราชการดว้ยรถคนั
ดงักลา่ว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,884.82   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63090726044 63097728524  ซื�อวสัดอุปุกรณก์ฬีา เพื�อจัดสรรใหโ้รงเรยีนในสงักดั 18
โรงเรยีน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 250,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63110194050 63117195377

 จา้งซอ่มบํารงุยานพาหนะและขนสง่ รถยนตท์ะเบยีน นข 6068
เชยีงราย จํานวน 1 คนั เพื�อใหเ้กดิความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิของบคุลากรในสงักดัที�เดนิทางไปราชการดว้ยรถคนั
ดงักลา่ว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,557.32   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63110187759 63117189061
 จา้งจา้งถา่ยเอกสาร เขา้เลม่เอกสาร เพื�อใชง้านในราชการตาม
ภารกจิของสํานักงานเขตฯ ประจํา เดอืน ตลุาคม 2563 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

1,787.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63110154455 63117155587  ซื�อจัดหานํ�าดื�มสําหรับจัดใหบ้คุลากรใชเ้พื�อการบรโิภคเป็น
ประจํา เดอืน ตลุาคม 2563 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,220.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D63110142659 63117143748  จัดหา นํ�ามนัเชื�อเพลงิและสารหลอ่ลื�นเพื�อใชง้านในราชการ
ตามภารกจิของสํานักงานเขตฯ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 14,610.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 315,493.14  
  ลําดบัที� 246 - 252 จากทั �งหมด มากกวา่ 280 รายการ ยอ้นกลบั 36 37 38 39 40 ถดัไป

หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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