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A004-ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

 2000400353-ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 3

    จดัท าเอกสารโครงการประชมุอบรมเก่ียวกับพระราชบญัญัติการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพชรบูรณ์  60087001304  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 40,998.00 40,998.00 0.00 0.00

    จดัท าไวนิลโครงการศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ปีการศกึษา ๒๕๖๐  เพชรบูรณ์  60087001359  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00

    จ้างท าของ/จ้างเหมาบริการท าเคร่ืองมือประเมินการอ่าน การเขียนและคิดค านวณปีการศกึษา ๒๕๖๐ ครัง้ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  60087004244  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 59,790.00 59,790.00 0.00 0.00

    จ้างถ่ายเอกสารประกอบการด าเนินงานตามโครงการศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ปีการศกึษา ๒๕๖๐ เพชรบูรณ์  60087007029  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 36,198.00 36,198.00 0.00 0.00

    จ้างจดัท าเกียรติบตัร O-NET และ NT ปีการศกึษา ๒๕๕๙  เพชรบูรณ์  60097003788  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00

    จ้างท าเอกสารประกอบการประชมุอบรมให้ความรู้เก่ียวกับพระราชบญัญัติการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพชรบูรณ์  60097023776  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 15,194.00 15,194.00 0.00 0.00

    จ้างซกัผ้าคลมุโต๊ะและเก้าอีส้ าหรับใช้ในห้องประชมุของส านกังาน  เพชรบูรณ์  60097025626  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00

ประเภทโครงการ จดัซือ้จดัจา้งตามข ัน้ตอนปกติ

สรา้งโครงการวนัที ่24/08/2560 ถงึ วนัที ่30/09/2560

ประจ าไตรมาสที ่4

รายงานรายละเอยีดผลการจดัซือ้จดัจา้ง

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั สว่นราชการ

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั สว่นราชการท ัว่ไป

กระทรวง กระทรวงศกึษาธกิาร

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 2000400353

ชือ่กรม/ชือ่หนว่ยงาน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 3

จงัหวดั เพชรบรูณ ์

วธิกีารจดัหา เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจดัหา จา้งท าของ/จา้งเหมาบรกิาร/เชา่
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    จ้างท าแผ่นพบัและวารสารประชาสมัพนัธ์ของส านกังาน  เพชรบูรณ์  60097025740  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

    จ้างเหมารถโดยสารไมป่ระจ าทางปรับอากาศ เพ่ือเดินทางศกึษาดงูานตามโครงการพฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลิศด้วยเทคนิคการบริหารทมีงาน เพชรบูรณ์  60097025910  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00

    จ้างท าไวนิลโครงการพฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลิศด้วยเทคนิคการบริหารทมีงาน  เพชรบูรณ์  60097026003  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 800.00 800.00 0.00 0.00

    จ้างท าเอกสารในการประชมุเชิงปฏบิตัิการโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรทางการศกึษา เพชรบูรณ์  60097026044  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00

    จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารส านกังาน  เพชรบูรณ์  60097044786  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 36,500.00 36,500.00 0.00 0.00

    จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  60097089637  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 222,479.20 222,479.20 0.00 0.00

    จ้างเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่งส าหรับผู้ เข้ารับการประชมุอบรมเก่ียวกับพระราชบญัญัติการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  60097116835  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 50,700.00 50,700.00 0.00 0.00

    จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองดื่มส าหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาครูผู้ช่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  60097118352  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 41,900.00 41,900.00 0.00 0.00

    จ้างท าเกียรติบตัรพร้อมกรอบรูปสีทอง โครงการพฒันาประสิทธิภาพครูและบคุลากรทางการศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  60097128169  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 16,065.00 16,065.00 0.00 0.00

    จ้างถ่ายเอกสารด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสูก่ารเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  60097132990  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00

    จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม โครงการพฒันาประสิทธิภาพครูและบคุลากรทางการศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  60097133234  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 39,000.00 39,000.00 0.00 0.00

    จ้างจดัท าดอกไม้ โครงการสง่เสริม ยกย่อง และพฒันาประสิทธิภาพครูและบคุลากรทางการศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  60097163682  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 17,950.00 17,950.00 0.00 0.00

    จ้างท าป้ายโฟมบอร์ด โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา ป้องกันการทจุริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  60097164060  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 2,518.10 2,518.10 0.00 0.00

    จ้างถ่ายเอกสารของส านกังานประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  60097220682  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 4,611.50 4,611.50 0.00 0.00

    จ้างเหมาท าอาหารและอาหารวา่ง ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชมุประจ าเดือนผู้บริหารสถานศกึษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  60097268510  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 27,820.00 27,820.00 0.00 0.00

    จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองดื่มในการประชมุอบรมให้ความรู้เก่ียวกับพระราชบญัญัติการจดัซือ้จดัจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ส าหรับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  60097289866  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 106,600.00 106,600.00 0.00 0.00

    จ้างเช่าเต้นท์ เก้าอีแ้ละเคร่ืองเสียง ในการประกวดแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขตพืน้ที่การศกึษา เพชรบูรณ์  60087007048  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00

    รวม ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 810,323.80 810,323.80 0.00 0.00

  รวมส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 810,323.80 810,323.80 0.00 0.00

  รวมทัง้สิน้ รวมจ านวน   24  รายการ 810,323.80 810,323.80 0.00 0.00

หมายเหต:ุ ผลรวมของ เงนิงบประมาณ ราคาทีจั่ดหา และ %ประหยัด ในบรรทัดที ่%ประหยัด มคีา่เป็น N/A จะไมถ่กูน ามารวมในผลรวมบรรทัดสดุทา้ย


