






กรม/ส านักงาน
วันที่

ประกาศ
เชิญชวน

จงัหวัด เลขที่โครงการ
สถานะ
โครงการ

วิธีการ
จัดหา

วงเงนิที่ใช้ใน
การจัดหา

หรอื
งบประมาณ(บาท)

ราคาที่จัดหา 
(บาท)

ผลต่าง
% 

ประหยัด
ชื่อผู้ชนะการประมูล

เลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษีอากร

A004-ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 2000400353-ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31/01/2562  เพชรบูรณ์  62017420521  บรหิารสัญญา e-bidding 487,600.00 197,850.00 289,750.00 59.42 บริษัท โปรมาสเตอร์ จก. 0105538029904
ประกวดราคาซ้ือโต๊ะเก้าอี้นักเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13/02/2562  เพชรบูรณ์  62027113853  บรหิารสัญญา e-bidding 2,110,220.00 712,915.00 1,397,305.00 66.22 บริษัท เค แอนด์ เคฯ 0655548000343
ประกวดราคาซ้ืออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27/03/2562  เพชรบูรณ์  62037374067  บรหิารสัญญา e-bidding 239,200.00 105,306.00 133,894.00 55.98 หจก.แสนสบาย เซ็นเตอร์ 0453550001076
ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์DLTV ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30/04/2562  เพชรบูรณ์  62047324917  บรหิารสัญญา e-bidding 2,040,000.00 458,898.00 1,581,102.00 77.51 ผู้ชนะหลายคน (2 ราย)
ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์DLTV ปี๒๕๖๒ ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3/07/2562  เพชรบูรณ์  62067490059  ข้อมูลในสัญญา e-bidding 632,400.00 362,100.00 270,300.00 42.74 บริษัท เฟิสท์อินดัสเตรียลฯ 0305533000868
ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ระดับประถมศึกษาประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22/07/2562  เพชรบูรณ์  62077265414  ข้อมูลในสัญญา e-bidding 3,084,800.00 1,423,125.00 1,661,675.00 53.87 ผู้ชนะหลายคน (3 ราย)
ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1/08/2562  เพชรบูรณ์  62077479017  บรหิารสัญญา e-bidding 2,224,000.00 1,317,550.00 906,450.00 40.76 ผู้ชนะหลายคน (2 ราย)

    รวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ ์เขต 3 10,818,220.00 4,577,744.00 6,240,476.00 57.69
  รวมส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 10,818,220.00 4,577,744.00 6,240,476.00 57.69
  รวมทั้งสิ้น 10,818,220.00 4,577,744.00 6,240,476.00 57.69

จังหวัด เพชรบรูณ ์

วิธีการจัดหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภทโครงการ จัดซ้ือจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ
สรา้งโครงการวันที่ 01/10/2561 ถึง วันที ่30/09/2562

หมายเหตุ: ผลรวมของ เงินงบประมาณ ราคาที่จัดหา และ %ประหยัด ในบรรทดัที่ %ประหยัด มีค่าเปน็ N/A จะไม่ถูกน ามารวมในผลรวมบรรทดัสุดทา้ย

ชื่อกรม/ชื่อหน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ ์เขต 3

รายงานรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

ประเภทหน่วยงานภาครฐั ส่วนราชการ

ประเภทย่อยหน่วยงานภาครฐั ส่วนราชการทั่วไป

กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

รหสักรม/รหสัหน่วยงาน 2000400353



กรม/ส านักงาน
วันที่

ประกาศ
เชิญชวน

จังหวัด เลขที่โครงการ สถานะโครงการ วิธีการจัดหา

วงเงินที่ใช้ใน
การจัดหา

หรือ
งบประมาณ(บาท)

ราคาที่จัดหา (บาท) ผลต่าง
% 

ประหยัด
ชื่อผู้ชนะการประมูล

เลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษีอากร

A004-ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2000400353-ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
    จ้างท าพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  61107231225  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 น.ส.ภาวนา พันธ์วิเศษ 3609900112121
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงานยี่ห้อ Canon รุ่น PIXMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61107314145  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 850.00 850.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61107321331  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 31,500.00 31,500.00 0.00 0.00 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน 0994000509529
    จ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตของส านักงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61107340341  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 22,983.60 22,983.60 0.00 0.00 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 0107545000161
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นข ๒๓๙๔ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117045685  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 4,606.35 4,606.35 0.00 0.00 บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ฯ 0675517000015
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นข ๑๓๑๗ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117064433  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 9,084.30 9,084.30 0.00 0.00 บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ 0675537000185
    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117068444  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างถ่ายเอกสารของส านักงานประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117133811  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 5,756.50 5,756.50 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างท าเอกสารส าหรับโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117151638  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 22,975.00 22,975.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117157754  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 17,717.00 17,717.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างท าแผ่นป้ายไวนิลส าหรับโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117158089  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 16,400.00 16,400.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    เช่าวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117159437  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 นายศิริพงษ์  ศิริวัฒน์ 3670800574531
    ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117164869  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 900.00 900.00 0.00 0.00 สุชาดาพาณิชย์ 3960600336324
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน กฉ ๔๗๐๑ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117167886  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,228.19 3,228.19 0.00 0.00 บริษัท มิตซูออโต้เพชรบูรณ์ 0675556000187
    ซ้ือวัสดุส าหรับจัดท าเอกสารการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117202590  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 11,450.00 11,450.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงาน จ านวน ๒ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117204418  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 7,900.00 7,900.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    จ้างถ่ายเอกสารโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117320711  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 800.00 800.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781

ชื่อกรม/ชื่อหน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

รายงานรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ

ประเภทย่อยหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการทั่วไป

กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสกรม/รหัสหน่วยงาน 2000400353

จังหวัด เพชรบูรณ์ 

วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง

ประเภทโครงการ จัดซ้ือจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ
สร้างโครงการวันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562



กรม/ส านักงาน
วันที่

ประกาศ
เชิญชวน

จังหวัด เลขที่โครงการ สถานะโครงการ วิธีการจัดหา

วงเงินที่ใช้ใน
การจัดหา

หรือ
งบประมาณ(บาท)

ราคาที่จัดหา (บาท) ผลต่าง
% 

ประหยัด
ชื่อผู้ชนะการประมูล

เลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษีอากร

    ซ้ือวัสดุโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเงินดอกผลกองทุนอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117321990  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,490.00 1,490.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงาน จ านวน ๒ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117476822  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 4,890.00 4,890.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117479536  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 26,700.00 26,700.00 0.00 0.00 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน 0994000509529
    จ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คร้ังที่ ๕/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61117497358  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,025.00 1,025.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  61127004865  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    จ้างถ่ายเอกสารของส านักงานประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61127005396  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 8,755.00 8,755.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างท าพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61127040227  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 นางเพญภาสษ์ พึ่งบัว 3670500063108
    จ้างท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61127068251  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างท าแผ่นป้ายไวนิลโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61127070340  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 600.00 600.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61127070668  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 2,300.00 2,300.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างจัดท าแผ่นป้ายไวนิลศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61127134533  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 9,050.00 9,050.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  61127192920  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 900.00 900.00 0.00 0.00 สุชาดาพาณิชย์ 3960600336324
    จ้างท าแผ่นป้ายไวนิลส าหรับการจัดกิจกรรม ๕ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61127331407  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 300.00 300.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    ซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรม ๕ส. คร้ังที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  61127335609  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    ซ้ือน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้าของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  61127335673  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 277.40 277.40 0.00 0.00 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน 0994000509529
    เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61127381724  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 42,372.00 42,372.00 0.00 0.00 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 0107545000161
    จ้างท าส่ือการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การแยกขยะก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  61127392168  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 7,100.00 7,100.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017010508  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 37,230.00 37,230.00 0.00 0.00 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน 0994000509529
    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017041507  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 4,155.00 4,155.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างถ่ายเอกสารส าหรับโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017041628  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 4,245.00 4,245.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างท าแผ่นป้ายไวนิลส าหรับโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017041691  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62017106348  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 900.00 900.00 0.00 0.00 สุชาดาพาณิชย์ 3960600336324
    จ้างท าแผ่นป้ายไวนิลรณรงค์การแยกขยะก่อนทิ้งและเปิดใช้ธนาคารรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017117265  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 300.00 300.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    จ้างจัดท าพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017152369  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 น.ส.ภาวนา พันธ์วิเศษ 3609900112121
    จ้างถ่ายเอกสารของส านักงานประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017193456  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 2,755.00 2,755.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างจัดท าเอกสารส าหรับด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017389972  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นข ๑๓๑๘ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017390115  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 เป็นหนึ่งชัยออโต้แอร์ 3670700162126
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นข ๓๖๘๙ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017390424  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,264.57 3,264.57 0.00 0.00 บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ 0675537000185
    จ้างท าวารสารประชาสัมพันธ์ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017414806  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 หจก.ริมปิงการพิมพ์ 0603539000776
    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017456779  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 24,091.00 24,091.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างถ่ายเอกสารส าหรับโครงการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017461499  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,755.00 1,755.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    ซ้ือดินส าหรับปลูกต้นไม้ ประดับรอบบริเวณสวนหย่อมของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017464718  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 500.00 500.00 0.00 0.00 ศุภวัฒน์การเกษตร 1670500115845
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    ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017494583  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน 0994000509529
    จ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62017506715  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,640.00 1,640.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นข ๒๓๙๔ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62027055821  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 7,300.00 7,300.00 0.00 0.00 เป็นหนึ่งชัยออโต้แอร์ 3670700162126
    ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62027069881  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62027093741  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    จ้างถ่ายเอกสารของส านักงานประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62027093897  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,634.00 1,634.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62027128249  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 900.00 900.00 0.00 0.00 สุชาดาพาณิชย์ 3960600336324
    จ้างท าเคร่ืองมือประเมินการอ่าน การเขียนและคิดค านวณได้ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คร้ังที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62027134238  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 68,155.00 68,155.00 0.00 0.00 ศรีเทพนานาวัสดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน กฉ ๑๔๗๙ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62027207799  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,608.04 3,608.04 0.00 0.00 บริษัท เจริญชัย ออโต้ กรุ๊ป จก. 0675548000076
    จ้างท าแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62027269534  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นข ๒๓๙๔ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62027312645  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 6,872.61 6,872.61 0.00 0.00 บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ฯ 0675517000015
    จ้างท าเอกสารรายงานผลการออกติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62027368582  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 195.00 195.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62027443577  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62027456243  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 22,230.00 22,230.00 0.00 0.00 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน 0994000509529
    ซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ส าหรับเคร่ืองตัดหญ้าของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62027458692  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 278.40 278.40 0.00 0.00 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน 0994000509529
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน กฉ ๔๗๐๑ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62037077044  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,745.00 3,745.00 0.00 0.00 บริษัท มิตซูออโต้เพชรบูรณ์ 0675556000187
    ซ้ือวัสดุโครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62037077313  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 4,505.00 4,505.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    วัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพชรบูรณ์  62037105725  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างท าข้อสอบส าหรับโครงการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62037114143  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 434,877.60 434,877.60 0.00 0.00 ศรีเทพนานาวัสดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
    ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62037127045  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 900.00 900.00 0.00 0.00 สุชาดาพาณิชย์ 3960600336324
    จ้างถ่ายเอกสารของส านักงานประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62037128077  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 4,397.50 4,397.50 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62037257109  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 650.00 650.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62037464880  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 890.00 890.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ (HOSTING) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62037504115  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 เอสโอซีเอ็นคอมพิวเตอร์ 3341900280592
    ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62037522323  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 27,700.00 27,700.00 0.00 0.00 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน 0994000509529
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กธ ๑๔๔๘ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62037552681  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 5,350.00 5,350.00 0.00 0.00 บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ 0675537000185
    จ้างถ่ายเอกสารของส านักงานประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62047043325  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 10,428.00 10,428.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างท าไวนิลประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62047047243  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,795.00 1,795.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62047048539  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 900.00 900.00 0.00 0.00 สุชาดาพาณิชย์ 3960600336324
    จ้างท าพวงมาลาดอกไม้สดถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62047225656  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 น.ส.ภาวนา พันธ์วิเศษ 3609900112121
    ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62047234360  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 96,270.00 96,270.00 0.00 0.00 บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 0675540000034
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62047257061  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,240.00 3,240.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
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    จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62047278260  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 341.00 341.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นข ๒๓๙๔ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62047287294  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 9,705.11 9,705.11 0.00 0.00 บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ฯ 0675517000015
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62047297253  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 4,590.00 4,590.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    จ้างจัดท าตรายางเพื่อใช้ลงรับหนังสือภายในกลุ่มบริหารงานการเงินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62047338930  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 800.00 800.00 0.00 0.00 ศรีเทพนานาวัสดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
    จ้างท าแผ่นป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62047375773  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    ซ้ือวัสดุเพื่อใช้ตกแต่งอาคารสถานที่เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62047377112  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 15,250.00 15,250.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62047403868  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 350.00 350.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เติมรถยนต์ราชการ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62047443658  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 20,300.00 20,300.00 0.00 0.00 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน 0994000509529
    จ้างถ่ายเอกสารของส านักงานประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62057019113  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,696.50 3,696.50 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการต่อต้านทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62057107934  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 470.00 470.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างท าเอกสารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62057113290  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 16,900.00 16,900.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62057148778  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,780.00 1,780.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    จ้างจัดท าไวนิลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62057193950  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 200.00 200.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทางปรับอากาศ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการต่อต้านทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62057196464  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 นายสมพร  โฆษิตานนท์ 3679900054970
    จ้างจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62057373491  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 หจก.ริมปิงการพิมพ์ 0603539000776
    จ้างจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62057442008  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 2,550.00 2,550.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62057461789  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 22,650.00 22,650.00 0.00 0.00 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน 0994000509529
    ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62057475811  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 900.00 900.00 0.00 0.00 สุชาดาพาณิชย์ 3960600336324
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นข ๓๖๘๙ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62057483802  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 8,170.52 8,170.52 0.00 0.00 บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ 0675537000185
    ซ้ือวัสดุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62057498749  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,350.00 3,350.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างท าตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62057513188  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 ศรีเทพนานาวัสดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรอบด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62067004795  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 5,188.00 5,188.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างจัดท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62067033501  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 800.00 800.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างถ่ายเอกสารประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62067065966  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 2,280.00 2,280.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62067070253  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 900.00 900.00 0.00 0.00 สุชาดาพาณิชย์ 3960600336324
    จ้างถ่ายเอกสารของส านักงานประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62067111775  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,098.00 3,098.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62067255470  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างท าโล่รางวัลส าหรับโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62067255656  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 23,112.00 23,112.00 0.00 0.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ประดิษฐ์พร 0992003536282
    จ้างจัดท าเอกสารรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62067314367  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 33,900.00 33,900.00 0.00 0.00 ศรีเทพนานาวัสดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน กฉ ๔๗๐๑ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62067314622  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 2,832.29 2,832.29 0.00 0.00 บริษัท มิตซูออโต้เพชรบูรณ์ 0675556000187
    ซ้ือวัสดุเพื่อใช้ซ่อมแซมห้องน้ าของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62067325978  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างท าโล่รางวัลส าหรับโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62067376004  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,284.00 1,284.00 0.00 0.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ประดิษฐ์พร 0992003536282
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    ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62067510283  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน 0994000509529
    จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62067510443  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 อ๋อ ไอเดีย 3660400638591
    จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทางปรับอากาศโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077033373  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 หจก.นบพรสรวงทัร์ 0663555000807
    จ้างถ่ายเอกสารของส านักงานประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077040199  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,372.00 3,372.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077044542  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 5,277.00 5,277.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุมใหญ่ของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077085760  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 นางปาริชาติ  บุญศรี 3301200346094
    จ้างท าแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077090994  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 780.00 780.00 0.00 0.00 อ๋อ ไอเดีย 3660400638591
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62077106405  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 890.00 890.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    จ้างท าตรายางผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077155859  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 ศรีเทพนานาวัสดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
    จ้างจัดท าเอกสารแนบทางการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077193753  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,875.00 1,875.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    ซ้ือวัสดุเนื่องในกิจกรรมทางศาสนาแห่เทียนเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077245026  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077294167  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    ซ้ือต้นไม้เพื่อใช้ประดับบริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077296239  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 ลัดดาชัย 2 3670500706173
    จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62077334126  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 950.00 950.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62077342639  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 900.00 900.00 0.00 0.00 สุชาดาพาณิชย์ 3960600336324
    จ้างท าตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077359153  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 800.00 800.00 0.00 0.00 ศรีเทพนานาวัสดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
    จ้างท าแผ่นป้ายไวนิลพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077364057  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 600.00 600.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62077365580  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 116,320.00 116,320.00 0.00 0.00 ผู้ชนะหลายคน (2 ราย)
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62077392351  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 10,641.12 10,641.12 0.00 0.00 ผู้ชนะหลายคน (2 ราย)
    ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62077395462  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 650.00 650.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน กฉ ๑๔๗๙ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077463008  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,940.81 3,940.81 0.00 0.00 บริษัท เจริญชัย ออโต้ กรุ๊ป จก. 0675548000076
    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการจัดท าแผนอัตราก าลัง ระยะเวลา ๑๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077536910  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,770.00 3,770.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62077540985  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    จ้างจัดท าเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการต่อต้านทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077587384  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เฉพาะเจาะจง 1,431.00 1,431.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน กฉ ๑๔๗๙ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077587896  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 27,048.80 27,048.80 0.00 0.00 ผู้ชนะหลายคน (2 ราย)
    จ้างถ่ายเอกสารประชุมโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077588404  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เฉพาะเจาะจง 1,423.00 1,423.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    ซ้ือวัสดุโครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับนานาชาติ (NT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077588602  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 5,740.00 5,740.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างท าเอกสารรายงานผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ (NT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077588809  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 23,400.00 23,400.00 0.00 0.00 ศรีเทพนานาวัสดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
    จ้างท าแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077589083  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,565.00 1,565.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    จ้างถ่ายเอกสารประกอบการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62077589270  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เฉพาะเจาะจง 900.00 900.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62087024081  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 50,020.00 50,020.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการโรงเรียนสุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62087054646  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 5,650.00 5,650.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156



กรม/ส านักงาน
วันที่

ประกาศ
เชิญชวน

จังหวัด เลขที่โครงการ สถานะโครงการ วิธีการจัดหา

วงเงินที่ใช้ใน
การจัดหา

หรือ
งบประมาณ(บาท)

ราคาที่จัดหา (บาท) ผลต่าง
% 

ประหยัด
ชื่อผู้ชนะการประมูล

เลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษีอากร

    ซ้ือวัสดุโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087055165  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 325.00 325.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    ซ้ือวัสดุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087055529  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087057773  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 12,430.00 12,430.00 0.00 0.00 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน 0994000509529
    จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087138336  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทางปรับอากาศโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087139647  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 นายสมพร  โฆษิตานนท์ 3679900054970
    ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087154583  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เฉพาะเจาะจง 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างท าป้ายไวนิล การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087154734  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 300.00 300.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    จ้างท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ิฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087154847  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62087154975  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เฉพาะเจาะจง 1,980.00 1,980.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    จ้างซ่อมแซมอาคารส านักงานฯ แบบ สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๙ ห้อง (ซ่อมแซมฝ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087155347  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 57,800.00 57,800.00 0.00 0.00 นายสุรพล  ค ารุ่งโรจน์ 3670800593641
    จ้างท าเอกสาร การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087183392  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างถ่ายเอกสารส าหรับโครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087416257  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 2,805.00 2,805.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    ซ้ือวัสดุโครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087417120  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 990.00 990.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    ซ้ือวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087418450  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,087.00 1,087.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    ซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087418703  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 36,360.00 36,360.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087418961  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62087419239  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 900.00 900.00 0.00 0.00 สุชาดาพาณิชย์ 3960600336324
    จ้างท าเอกสารส าหรับโครงการโรงเรียนสุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087489219  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เฉพาะเจาะจง 1,933.00 1,933.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการต่อต้านทุจริตและระบบบริหารจัดการภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087516225  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัล ครูสดุดี ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087517212  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,066.00 1,066.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087518521  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62087519911  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 93,470.00 93,470.00 0.00 0.00 บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 0675540000034
    จ้างจัดท าวารสารและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087520043  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เฉพาะเจาะจง 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 หจก.ริมปิงการพิมพ์ 0603539000776
    ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087574747  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 15,250.00 15,250.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087588202  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 5,264.00 5,264.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างถ่ายเอกสารเพื่อประกอบการประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087613848  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างท าเอกสาร รายงานผลการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087653090  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เฉพาะเจาะจง 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087664942  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087673853  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 12,000.00 11,000.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การต่อต้านทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087683905  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เฉพาะเจาะจง 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ในห้องประชุมใหญ่ของส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087684180  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เฉพาะเจาะจง 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 นางปาริชาติ  บุญศรี 3301200346094
    จ้างจัดท าเอกสาร รายงานผลตามโครงการโรงเรียนสุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087684626  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เฉพาะเจาะจง 360.00 360.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
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    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087685077  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 18,420.00 18,420.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087685687  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087685945  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 29,630.00 29,630.00 0.00 0.00 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน 0994000509529
    ซ้ือวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087686500  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62087686560  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 22,100.00 22,100.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการลูกจ้างจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097075090  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 16,100.00 16,100.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างตกแต่งเวที โครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097085674  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 น.ส.ภาวนา พันธ์วิเศษ 3609900112121
    ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62097148713  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 900.00 900.00 0.00 0.00 สุชาดาพาณิชย์ 3960600336324
    เช่าอุปกรณ์โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097161356  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 18,200.00 18,200.00 0.00 0.00 นายศิริพงษ์  ศิริวัฒน์ 3670800574531
    จ้างท าป้ายไวนิลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097161817  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เฉพาะเจาะจง 7,825.00 7,825.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097162674  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 22,950.00 22,950.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างถ่ายเอกสารของส านักงานประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097163896  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 5,319.00 5,319.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Kyocera รุ่น FS-1370DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097167694  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 2,350.00 2,350.00 0.00 0.00 บี.แอล.เซอร์วิส 3640500434751
    ซ้ือวัสดุโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097201573  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 5,165.00 5,165.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    ซ้ือวัสดุส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097235368  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 65,636.00 65,636.00 0.00 0.00 ผู้ชนะหลายคน (2 ราย)
    ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62097295750  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 282,004.00 282,004.00 0.00 0.00 ผู้ชนะหลายคน (2 ราย)
    ซ้ือแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแบบบันทึกประวัติย่อ(ก.ค.ศ.16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097327697  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 64,500.00 64,500.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข 3689 พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097328159  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 2,920.03 2,920.03 0.00 0.00 บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ 0675537000185
    จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097338075  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 17,050.00 17,050.00 0.00 0.00 บึงสามพันแอร์ 3180600490142
    ซ้ือน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62097360081  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 500.00 500.00 0.00 0.00 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน 0994000509529
    จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097564527  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 498,400.00 498,400.00 0.00 0.00 ผู้ชนะหลายคน (2 ราย)
    จ้างท าไวนิล เอกลักษณ์ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097570254  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 อิงค์ออยงานป้าย 3670400056355
    ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62097579639  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เฉพาะเจาะจง 38,207.97 38,207.97 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097633005  จัดท าร่างสัญญา  เฉพาะเจาะจง 144,300.00 144,300.00 0.00 0.00 นายสุรพล  ค ารุ่งโรจน์ 3670800593641
    ซ้ือครุภัณฑ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097636677  จัดท าร่างสัญญา  เฉพาะเจาะจง 499,991.00 499,991.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62097640147  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เฉพาะเจาะจง 103,364.54 103,364.54 0.00 0.00 บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 0675540000034
    ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์  62097645721  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เฉพาะเจาะจง 55,653.00 55,653.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    ซ้ือวัสดุประกอบการด าเนินโครงการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี MOCK Assessment โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097652996  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 7,705.00 7,705.00 0.00 0.00 หจก.ผลสว่างพานิช 0673539000156
    จ้างถ่ายเอกสารประกอบการด าเนินโครงการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097665999  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 2,300.00 2,300.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    จ้างการจ้างถ่ายเอกสารของส านักงานประจ าเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097676860  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 8,746.00 8,746.00 0.00 0.00 นางธนัชพัชญ์  อินจาด 3660800324781
    ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์  62097678016  บริหารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 23,200.00 23,200.00 0.00 0.00 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน 0994000509529
    รวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 4,207,964.75 4,207,964.75 0.00 0.00



กรม/ส านักงาน
วันที่

ประกาศ
เชิญชวน
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ราคาที่จัดหา (บาท) ผลต่าง
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ประหยัด
ชื่อผู้ชนะการประมูล

เลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษีอากร

  รวมส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4,207,964.75 4,207,964.75 0.00 0.00
  รวมทั้งสิ้น 4,207,964.75 4,207,964.75 0.00 0.00
หมายเหตุ: ผลรวมของ เงินงบประมาณ ราคาที่จัดหา และ %ประหยัด ในบรรทัดที่ %ประหยัด มีค่าเป็น N/A จะไม่ถูกน ามารวมในผลรวมบรรทัดสุดท้าย



กรม/ส านักงาน
วันที่

ประกาศ
เชิญชวน

จังหวัด เลขที่โครงการ สถานะโครงการ
วิธีการ
จัดหา

วงเงนิที่ใช้ใน
การจัดหา

หรือ
งบประมาณ(บาท)

ราคาที่จัดหา (บาท) ผลต่าง
% 

ประหยัด
ช่ือผู้ชนะการประมูล

A004-ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

 2000400353-ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 3

จ้างครูผู้ทรงคณุคา่แหง่แผ่นดินประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครัง้ ๑  เพชรบูรณ์  61117094117  บริหารสัญญา  คัดเลือก 1,955,000.00 1,759,500.00 195,500.00 10.00 ผู้ชนะหลายคน (23 ราย)

จ้างครูผู้ทรงคณุคา่แหง่แผ่นดินประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครัง้ ๒  เพชรบูรณ์  62057135395  บริหารสัญญา  คัดเลือก 1,955,000.00 1,753,198.00 201,802.00 10.3224 ผู้ชนะหลายคน (23 ราย)

ซือ้ครุภณัฑ์อปุกรณ์ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์(ประถม-มธัยมศกึษาตอนต้น)  เพชรบูรณ์  62087512277  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา คัดเลือก 120,000.00 110,000.00 10,000.00 8.33 บริษัท บริบูรณ์กิจ 1988 จก.

ซือ้ครุภณัฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  เพชรบูรณ์  62097172800  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา คัดเลือก 4,649,600.00 4,622,200.00 27,400.00 0.5893 บริษัท เอสวีโอเอ จก. (มหาชน)

    รวม ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 8,679,600.00 8,244,898.00 434,702.00 5.01

  รวมส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 8,679,600.00 8,244,898.00 434,702.00 5.01

  รวมทัง้สิน้ 8,679,600.00 8,244,898.00 434,702.00 5.01

รายงานรายละเอยีดผลการจดัซือ้จดัจา้ง

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั สว่นราชการ

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั สว่นราชการท ัว่ไป

กระทรวง กระทรวงศกึษาธกิาร

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 2000400353

ชือ่กรม/ชือ่หนว่ยงาน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 3

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

จงัหวดั เพชรบรูณ ์

วธิกีารจดัหา คดัเลอืก

ประเภทโครงการ จดัซือ้จดัจา้งตามข ัน้ตอนปกติ

สรา้งโครงการวนัที ่01/10/2561 ถงึ วนัที ่30/09/2562


















