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วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน 108,000.00         108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักด์ิ  ค านนท์ 108,000.00  นายเกียรติศักด์ิ  ค านนท์ 108,000.00   จ. 001/2565

 ลว. 1 ต.ค. 2564

2 ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน 108,000.00         108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิทัน  เต่านัน 108,000.00  นางนิทัน  เต่านัน 108,000.00   จ. 002/2565

 ลว. 1 ต.ค. 2564

3 ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถ 108,000.00         108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรศักด์ิ  ดอกค า 108,000.00  นายสรศักด์ิ  ดอกค า 108,000.00   จ. 003/2565

 ลว. 1 ต.ค. 2564

4 ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถ 108000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสรีพิศุทร์  นันตา 108,000.00  นายเสรีพิศุทร์  นันตา 108,000.00   004/2565

 ลว. 1 ต.ค. 2564

5 ค่าน  ามันและหล่อล่ืนประจ าปี 500,000.00         500,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง 500,000.00  สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง 500,000.00   ซ.อีจีพี 001/2565

ประมาณ 2565 ลว. 1 ต.ค. 2564

6 ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถใช้งาน 2,550.00             2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครเทิงเคร่ืองเย็น 2,550.00      ร้านนครเทิงเคร่ืองเย็น 2,550.00      จ.อีจีพี 002/2565

จ านวน 1 คัน  ลว. 29 ต.ค. 2564

7 ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถใช้งาน 24,090.00           24,090.00 เฉพาะเจาะจง สมบูรย์ยนต์ 24,090.00    สมบูรย์ยนต์ 24,090.00     จ.อีจีพี 002.1/2565

จ านวน  4 คัน  ลว. 29 ต.ค. 2564

8 ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ใช้งาน 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์ จ ากัด 260.00        บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์ จ ากัด 260.00         จ.อีจีพี 002.2/2565

จ านวน 1 คัน  ลว. 29 ต.ค. 2564

9 ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,390.00             6,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี คอมพิวเตอร์ 6,390.00      ร้าน เจ.พี คอมพิวเตอร์ 6,390.00      จ.อีจีพี 002.3/2565

 ลว. 29 ต.ค. 2564

10 ค่าท าตรายางและป้าย 7,870.00             7,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินดี 7,870.00      ร้าน อินดี 7,870.00      จ.อีจีพี 002.4/2565

ประจ าเดือน ต.ค 64  ลว. 29 ต.ค. 2564
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วันท่ี  1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วันท่ี  1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

11 ค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายกร 5,185.00             5,185.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อนันต์วัฒนา 2018 5,185.00 หจก.อนันต์วัฒนา 2018 5,185.00      ซ.อีจีพี 003/2565

 ลว. 29 ต.ค. 2564

12 ค่าวัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 3,080.00             3,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อุทัย ทีวี 3,080.00 ร้าน อุทัย ทีวี 3,080.00      ซ.อีจีพี 003.1/2565

 ลว. 29 ต.ค. 2564

13 ค่าน  าด่ืม ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 2,370.00             2,370.00 เฉพาะเจาะจง กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ หมู่ท่ี 20 2,370.00 กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ หมู่ท่ี 20 2,370.00      ซ.อีจีพี 003.2/2565

 ลว. 29 ต.ค. 2564

14 ค่าวัสดุส านักงาน 2,908.00             2,908.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนังสือ 2,908.00      หจก. สวนหนังสือ 2,908.00      ซ.อีจีพี 004/2564

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564  ลว. 29 ต.ค. 2564

15 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 10,290.00           10,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี คอมพิวเตอร์ 10,290.00    ร้าน เจ.พี คอมพิวเตอร์ 10,290.00     ซ.อีจีพี 004.1/2564

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564  ลว. 29 ต.ค. 2564

16 ค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายกร 1,000.00             1,000.00 เฉพาะเจาะจง ขุนตาลค้าไม้ 1,000.00      ขุนตาลค้าไม้ 1,000.00      ซ.อีจีพี 004.2/2564

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564  ลว. 29 ต.ค. 2564
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