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วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างท าพวงมามาดอกไม้สด 1,000.00             1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่แก้วดอกไม้สด 1,000.00      ร้านแม่แก้วดอกไม้สด 1,000.00      จ. 005/2565

วันปิยะมหาราช  ลว. 1 พ.ย. 2564

2 ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กล 4222 ชร. 4,468.41             4,468.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงราย จ ากัด 4,468.41      บริษัท โตโยต้าเชียงราย จ ากัด 4,468.41      จ.อีจีพี 005/2565

 ลว. 5 พ.ย. 2564

3 ค่าท าป้ายโฟม 1200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจอาร์ โฆษณษ 1,200.00      ร้านเจอาร์ โฆษณษ 1,200.00      จ.อีจีพี 006/2564

ลว. 12 พ.ย. 2564

4 ค่าท าป้ายพลาสวูด 1,650.00             1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กล่ินสีโฆษณา 1,650.00      ร้าน กล่ินสีโฆษณา 1,650.00      จ.อีจีพี 006.1/2564

ลว. 12 พ.ย. 2564

5 ค่าซ่อมไมค์ลอยและโปรเจ็คเตอร์ 2,650.00             2,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัย ทีวี 2,650.00      ร้านอุทัย ทีวี 2,650.00      จ.อีจีพี 006.2/2564

ลว. 12 พ.ย. 2564

6 ค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 38,915.00           38,915.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงรายธนภัทร 38,915.00    หจก. เชียงรายธนภัทร 38,915.00     ซ.อีจีพี 007/2565

ลว. 12 พ.ย. 2564

7 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด 13,000.00    บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด 13,000.00     ซ.อีจีพี 007.1/2565

ลว. 12 พ.ย. 2564

8 ค่าท ารูปพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมใส่ 2,000.00             2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท าไมกรอบรูป 2,000.00      ร้านท าไมกรอบรูป 2,000.00      จ.อีจีพี 008/2565

กรอบ ขนาด 1*1.7 ม. ลว. 16 พ.ย. 2564

9 ค่าจ้างเหมาบริการดูดส่ิงปฏิกูล จ านวน 2,700.00             2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย  จันต๊ะ 2,700.00      นายเอกชัย  จันต๊ะ 2,700.00      จ.อีจีพี 009/2565

9 บ่อ  ลว. 19 พ.ย. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วันท่ี  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
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วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วันท่ี  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

10 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,720.00           10,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบญจรงค์ย้อนยุค 10,720.00    ร้านเบญจรงค์ย้อนยุค 10,720.00     ซ. อีจีพี 010/2565

ลว. 26 พ.ย. 2564

11 ค่าวัสดุเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 3,920.00             3,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ในวรรณคดี 3,920.00      ร้านไม้ในวรรณคดี 3,920.00      ซ. อีจีพี 011/2565

จ านวน 9 รายการ ลว. 26 พ.ย. 2564

12 ค่าวัสดุเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 25,570.00           25,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุมงคล 25,570.00    ร้านสุมงคล 25,570.00     ซ. อีจีพี 011.1/2565

จ านวน 12 รายการ ลว. 26 พ.ย. 2564

13 ค่าเปล่ียนยางรถ จ านวน 4 เส้น 13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้าแม็กซ์ยาง จ ากัด 13,000.00    บริษัท ต้าแม็กซ์ยาง จ ากัด 13,000.00     ซ.อีจีพี 012/2565

ชร. นข 8926  ลว. 26 พ.ย. 2564

14 ค่าท าป้ายและตรายาง จ านวน 9 รายการ 6,540.00             6,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินดื 6,540.00      ร้าน อินดื 6,540.00      จ.อีจีพี 013/2565

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 64 ลว. 30 พ.ย 2564

15 ค่าถ่ายเอกสาร 1,050.00             1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต๋อม ซีร็อกซ์ 1,050.00      ร้าน ต๋อม ซีร็อกซ์ 1,050.00      จ.อีจีพี 013.1/2565

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 64 ลว. 30 พ.ย 2564

16 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,036.00             2,036.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ ซีร็อกซ์ 2,036.00      ร้าน เอ ซีร็อกซ์ 2,036.00      จ.อีจีพี 013.2/2565

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 64 ลว. 30 พ.ย 2564

17 ค่าตัดอักษรโฟม 1,200.00             1,200.00 เฉพาะเจาะจง เจ อาร์ โฆษณา 1,200.00      เจ อาร์ โฆษณา 1,200.00      จ.อีจีพี 013.3/2565

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 64 ลว. 30 พ.ย 2564

18 ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,010.00             7,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี คอมพิวเตอร์ 7,010.00      ร้าน เจ.พี คอมพิวเตอร์ 7,010.00      จ.อีจีพี 013.4/2565

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 64 ลว. 30 พ.ย 2564
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วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วันท่ี  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

19 ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถใช้งาน 2,400.00             2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมบูรณ์ยนต์ 2,400.00      ร้าน สมบูรณ์ยนต์ 2,400.00      จ.อีจีพี 013.5/2565

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 64 ลว. 30 พ.ย 2564

20 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 26 รายการ 11,159.00           11,159.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนังสือ 11,159.00    หจก. สวนหนังสือ 11,159.00     ซ.อีจีพี 014/2565

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 64 ลว. 30 พ.ย 2564

21 ค่าวัสดุก่อสร้าง 10,583.00           10,583.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 10,583.00    บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 10,583.00     ซ.อีจีพี 014.1/2565

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 64 ลว. 30 พ.ย 2564

22 ค่าวัสดุไฟฟ้า 4,289.00             4,289.00 เฉพาะเจาะจง อุทัย ทีวี 4,289.00      อุทัย ทีวี 4,289.00      ซ.อีจีพี 014.2/2565

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 64 ลว. 30 พ.ย 2564

23 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,390.00             9,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี คอมพิวเตอร์ 9,390.00      ร้าน เจ.พี คอมพิวเตอร์ 9,390.00      ซ.อีจีพี 014.3/2565

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 64 ลว. 30 พ.ย 2564

24 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 3,550.00             3,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โชคน าชัย 3,550.00      ร้าน โชคน าชัย 3,550.00      ซ.อีจีพี 014.4/2565

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 64 ลว. 30 พ.ย 2564

25 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,000.00             2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เคน โฟโต้ 2,000.00      ร้าน เคน โฟโต้ 2,000.00      ซ.อีจีพี 014.5/2565

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 64 ลว. 30 พ.ย 2564

26 ค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือน  พฤศจิกายน 64 2,400.00             2,400.00 เฉพาะเจาะจง กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ ม.20 2,400.00      กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ ม.20 2,400.00      ซ.อีจีพี 015/2565

ลว. 30 พ.ย 2564

27 ค่าเช่าเต้น จ านวน 6 หลัง 3,000.00             3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเลือน  การเก็บ 3,000.00      นางเลือน  การเก็บ 3,000.00      จ.อีจีพี 016/2565

ลว. 30 พ.ย 2564
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วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วันท่ี  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

28 ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมจัดหาอุปกรณ์ 3,000.00             3,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ไดมอนด์ปาร์คอินท์ 3,000.00      โรงแรม ไดมอนด์ปาร์คอินท์ 3,000.00      จ.อีจีพี 017/2565

ในการคัดเลือกนักเรียนในสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานฯ เชียงราย รีสอร์ท เชียงราย รีสอร์ท ลว. 30 พ.ย 2564

29 ค่ากล่องไปรษณีย์พร้อมห่อหุ้ม 245.00               245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย 245.00        บริษัท ไปรษณีย์ไทย 245.00         ซ.อีจีพี 018/2565

ลว. 30 พ.ย 2564

30 ค่าท าพานพุ่มดอกไม้สด สีเหลือง 5,000.00             5,000.00 เฉพาะเจาะจง A ดอยฟลอรีสท์ 5,000.00      A ดอยฟลอรีสท์ 5,000.00      จ 006/2565

จ านวน 10 พาน (รับรางวัลพระราชทาน) ลว. 30 พ.ย 2564
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