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วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาร้ือถอนเสาทาวเวอร์วิทยุส่ือสาร 13,900.00            13,900.00 เฉพาะเจาะจง นายธนสิน  คงยุทธ 13,900.00          นายธนสิน  คงยุทธ 13,900.00             จ.อีจีพี 034/2565

พร้อมเก็บสายไฟ  ลว. 2 ก.พ. 2565

2 ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มปกมัน 2,090.00             2,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต๋อม ซีร็อกซ์ 2,090.00           ร้าน ต๋อม ซีร็อกซ์ 2,090.00              จ.อีจีพี 035/2565

อัดสันกาว  ลว. 2 ก.พ. 2565

3 ค่าวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการทดสอบทางการศึกษา 38,600.00            38,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส าเพ็งเชียงราย 38,600.00          ร้านส าเพ็งเชียงราย 38,600.00             ซ.อีจีพี 036/2565

ระดับข้ันพ้ืนฐาน(O-NET ปีการศึกษา2564)  ลว. 4 ก.พ. 2565

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการประเมิน 1,140.00             1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส าเพ็งเชียงราย 1,140.00           ร้านส าเพ็งเชียงราย 1,140.00              ซ.อีจีพี 037/2565

ความสามารถด้านการอ่าน (RT) ประจ าปี 2564  ลว. 22 ก.พ. 2565

5 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในโครงการประเมิน 18,128.00            18,128.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ี แอนด์น้อง เซ็นเตอร์ 18,128.00          หจก.ป้ี แอนด์น้อง เซ็นเตอร์ 18,128.00             จ.อีจีพี 038/2565

ความสามารถด้านการอ่าน (RT) ประจ าปี 2564 ลว. 23 ก.พ. 2565

6 ค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือน ก.พ.65 1,800.00             1,800.00 เฉพาะเจาะจง กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ ม.20 1,800.00           กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ ม.20 1,800.00              ซ.อีจีพี 040/2565

ลว. 28 ก.พ. 2565

7 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ 16,710.00            16,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 16,710.00          ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 16,710.00             ซ.อีจีพี 041/2565

ลว. 28 ก.พ. 2565

8 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เดือน ก.พ.2565 10,389.00            10,389.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 10,389.00          หจก.สวนหนังสือ 10,389.00             ซ.อีจีพี 042/2565

จ านวน 21 รายการ ลว. 28 ก.พ. 2565

9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เดือน ก.พ.2565 7,986.00             7,986.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส าเพ็งเชียงราย 7,986.00           ร้านส าเพ็งเชียงราย 7,986.00              ซ.อีจีพี 043/2565

จ านวน 7 รายการ ลว. 28 ก.พ. 2565

10 ค่าจ้างถ่ายเอกสารการายงานผลการยกระดับ 11,000.00            11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอซีร๊อกซ์ 11,000.00          ร้าน เอซีร๊อกซ์ 11,000.00             จ.อีจีพี 044/2565

คุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สพฐ. ลว. 28 ก.พ. 2565

11 ค่าจ้างท าป้ายโฟมบอร์ด 750.00                750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 750.00              ร้านอินด้ี 750.00                 จ.อีจีพี 045/2565

ลว. 28 ก.พ. 2565

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วันท่ี  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
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หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน 20,130.00            20,130.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 20,130.00 ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 20,130.00 จ.อีจีพี 046/2565

ก.พ.-65 ลว. 28 ก.พ. 2565

13 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 7,727.23             7,727.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงราย จ ากัด 7,727.23           บริษัท โตโยต้าเชียงราย จ ากัด 7,727.23              จ.อีจีพี 047/2565

กล 4222 ชร (สาขาเทิง) (สาขาเทิง) ลว. 28 ก.พ. 2565

14 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 2,220.00             2,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ยนต์ 2,220.00           ร้านสมบูรณ์ยนต์ 2,220.00              จ.อีจีพี 048/2565

นข 6068 ชร ลว. 28 ก.พ. 2565

15 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 26,470.00            26,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้าแม็กซ์ยาง จ ากัด 26,470.00          บริษัท ต้าแม็กซ์ยาง จ ากัด 26,470.00             จ.อีจีพี 049/2565

กธ 3761 ชร และ กท 3911 ชร (ส านักงานใหญ่) (ส านักงานใหญ่) ลว. 28 ก.พ. 2565

16 ค่าจ้างก าจัดปลวก ห้องเก็บเอกสาร 19,000.00            19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดับเบ้ิลเฮง 19,000.00          ร้านดับเบ้ิลเฮง 19,000.00             จ.อีจีพี 050/2565

ลว. 28 ก.พ. 2565

17 จัดหาน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 6,600.00             6,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จอมทองปิโตรเลียม 6,600.00           หจก.จอมทองปิโตรเลียม 6,600.00              ซ.อีจีพี 051/2565

ลว. 28 ก.พ. 2565

18 ค่าวัสดุงานไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 2,000.00             2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อุทัยทีวี 2,000.00           ร้าน อุทัยทีวี 2,000.00              ซ.อีจีพี 052/2565

ลว. 28 ก.พ. 2565

19 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลางทะเบียน 4,490.00             4,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์เทิง จ ากัด 4,490.00           บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์เทิง จ ากัด 4,490.00              จ.อีจีพี 053/2565

ฝ 0424 , ล4284 และ ย 1758 เชียงราย ลว. 28 ก.พ. 2565

รัติกาล ผู้รายงาน

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อตกลง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


