
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 







           

 

 

 

 



ที่ กรม/ส ำนักงำน
วันที่

ประกำศ
เชิญชวน

เลขที่โครงกำร สถำนะโครงกำร วิธีกำรจัดหำ

วงเงินที่ใช้ใน
กำรจัดหำ

หรือ
งบประมำณ(บำท)

รำคำที่จัดหำ 
(บำท)

ผลต่ำง
% 

ประหยัด
ชื่อผู้ชนะกำรประมูล

เลขประจ ำตัว
ผู้เสียภำษีอำกร

A004-ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
2000400353-ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3

1 ซ้ือครุภณัฑ์ระบบคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 26/06/2563  63067305476  บริหำรสัญญำ e-bidding 4,185,480.00 4,177,000.00 8,480.00 0.20  บริษัท เอสวีโอเอ จก.(มหำชน) 0107537002001
2 ซ้ือครุภณัฑ์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๓ 26/08/2563  63087568294  บริหำรสัญญำ e-bidding 146,500.00 47,470.00 99,030.00 67.60  บริษัท โปรมำสเตอร์ จก. 0105538029904
3 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะ-เก้ำอีน้ักเรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 27/08/2563  63087587820  บริหำรสัญญำ e-bidding 2,293,760.00 894,400.00 1,399,360.00 61.01  บรษัิท เฟิสท์อินดัสเตรยีลโปรดักส์ (1990) จก. 0305533000868
4 ซ้ือครุภณัฑ์อุปกรณ์พฒันำทักษะคิดวเิครำะห์ระดับก่อนประถมศึกษำประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 28/08/2563  63087623899  บริหำรสัญญำ e-bidding 418,600.00 199,400.00 219,200.00 52.37  บริษัท 3-คิว มีเดีย จก. 0105548041991
5 ซ้ือครุภณัฑ์กำรศึกษำของโรงเรียนระดับประถมศึกษำประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 16/09/2563  63097306583  บริหำรสัญญำ e-bidding 3,191,000.00 1,529,277.00 1,661,723.00 52.08  ผู้ชนะหลำยคน (6 รำย)
6 ซ้ือครุภณัฑ์กำรศึกษำของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 18/09/2563  63097416369  บริหำรสัญญำ e-bidding 2,224,000.00 1,237,090.00 986,910.00 44.38  ผู้ชนะหลำยคน (5 รำย)
7 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำนส ำหรับโรงเรียนในสังกัด ๕ โรงเรียนประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 21/09/2563  63097465440  บริหำรสัญญำ e-bidding 81,700.00 75,790.00 5,910.00 7.23  ผู้ชนะหลำยคน (2 รำย)

รวม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรูณ์ เขต 3 12,541,040.00 8,160,427.00 4,380,613.00 34.93
รวมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 12,541,040.00 8,160,427.00 4,380,613.00 34.93
รวมทั้งสิ้น 12,541,040.00 8,160,427.00 4,380,613.00 34.93

ประเภทโครงกำร จัดซ้ือจัดจ้ำงตำมขั้นตอนปกติ
สร้ำงโครงกำรวันที ่01/10/2562 ถึง วันที ่30/09/2563

หมำยเหตุ: ผลรวมของ เงินงบประมำณ รำคำที่จัดหำ และ %ประหยัด ในบรรทัดที่ %ประหยัด มีค่ำเป็น N/A จะไม่ถูกน ำมำรวมในผลรวมบรรทัดสุดท้ำย

รำยงำนรำยละเอียดผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ประเภทหน่วยงำนภำครัฐ ส่วนรำชกำร

ประเภทย่อยหน่วยงำนภำครัฐ ส่วนรำชกำรทั่วไป

กระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร

รหสักรม/รหสัหน่วยงำน 2000400353

ชื่อกรม/ชื่อหน่วยงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรูณ์ เขต 3

จังหวัด เพชรบรูณ์ 

วิธีกำรจัดหำ ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)





ที่ กรม/ส ำนักงำน เลขที่โครงกำร สถำนะโครงกำร วิธกีำรจัดหำ

 วงเงินที่ใช้ใน
กำรจัดหำ

หรือ
งบประมำณ(บำท)

 รำคำที่จัดหำ 
(บำท)

ผลต่ำง
% 

ประหยัด
ชื่อผู้ชนะกำรประมูล

เลขประจ ำตัว
ผู้เสียภำษีอำกร

A004-ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 2000400353-ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3

1 จำ้งถ่ำยเอกสำรคู่มือกำรประเมินสัมฤทธิผ์ลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ฯ  62107161642  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 352.00                 352.00            -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
2 จำ้งท ำพวงมำลำดอกไม้สดเนื่องในวนัคล้ำยวนัสวรรคตพระบำทสมเด็จฯ  62107165092  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,000.00              1,000.00          -            0.00 น.ส.ภำวนำ พันธว์เิศษ 3609900112121
3 ซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือน ตุลำคม ๒๕๖๒  62107181358  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 900.00                 900.00            -            0.00 ร้ำนสุชำดำพำณิชย์ 3960600336324
4 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส ำนักงำน  62107181779  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 350.00                 350.00            -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
5 จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเล่ือนเงินข้ำรำชกำรและค่ำจำ้งลูกจำ้งประจ ำ  62107182056  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,129.00              2,129.00          -            0.00 ร้ำนปลำก๊อปปี้ 3670800553551
6 จำ้งท ำพวงมำลำเนื่องในวนัคล้ำยวนัสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำฯ  62107241933  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,000.00              1,000.00          -            0.00 น.ส.ภำวนำ พันธว์เิศษ 3609900112121
7 จำ้งถ่ำยเอกสำรสมุดคุมกำรเบิกเงินในระบบ GFMIS ประจ ำปีงบประมำณ  62107289649  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 800.00                 800.00            -            0.00 นำงธนัชพัชญ ์อินจำด 3660800324781
8 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรสนับสนุนและติดตำมกำรด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล  62107331740  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 240.00                 240.00            -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
9 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำเดือน ตุลำคม ๒๕๖๒  62107377204  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 26,280.00             26,280.00        -            0.00 สหกรณ์กำรเกษตรบึงสำมพัน จก. 0994000509529
10 จำ้งซ่อมแซมรถยนต์รำชกำรทะเบียน นข ๒๓๙๔ พช.  62117003866  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 3,954.72              3,954.72          -            0.00 บริษัท โตโยต้ำเพชรบรูณ์ ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จก. 0675517000015
11 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำ  62117008783  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 7,240.00              7,240.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
12 จำ้งถ่ำยเอกสำรส ำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำฯ  62117047477  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 768.00                 768.00            -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
13 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวทิยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  62117049933  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,500.00              2,500.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
14 ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส ำนักงำน  62117165139  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,985.00              1,985.00          -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
15 ซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือน พฤศจกิำยน 2562  62117172389  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 900.00                 900.00            -            0.00 ร้ำนสุชำดำพำณิชย์ 3960600336324
16 ซ้ือน้ ำมันเคร่ืองตัดหญำ้ของส ำนักงำน  62117267069  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 500.00                 500.00            -            0.00 สหกรณ์กำรเกษตรบึงสำมพัน จก. 0994000509529
17 ซ้ือวสัดุส ำนักงำนโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำฯ (ก.ต.ป.น)  62117303992  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 3,500.00              3,500.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
18 จำ้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ส ำนักงำน  62117344903  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 4,635.00              4,635.00          -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
19 ถ่ำยเอกสำรระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินผล  62117369722  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 224.00                 224.00            -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
20 จำ้งถ่ำยเอกสำรส ำหรับกำรท ำแฟ้มประวติัข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  62117427404  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,040.00              1,040.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
21 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำเดือน พฤศจกิำยน ๒๕๖๒  62117441187  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 29,950.00             29,950.00        -            0.00 สหกรณ์กำรเกษตรบึงสำมพัน จก. 0994000509529

ชื่อกรม/ชื่อหน่วยงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3

รำยงำนรำยละเอียดผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ประเภทหน่วยงำนภำครัฐ ส่วนรำชกำร

ประเภทย่อยหน่วยงำนภำครัฐ ส่วนรำชกำรทั่วไป

กระทรวง กระทรวงศึกษำธกิำร

รหัสกรม/รหัสหน่วยงำน 2000400353

จังหวัด เพชรบูรณ์ 

วิธกีำรจัดหำ เฉพำะเจำะจง

ประเภทโครงกำร จัดซ้ือจัดจ้ำงตำมขั้นตอนปกติ
สร้ำงโครงกำรวันที่ 01/10/2562 ถึง วันที ่30/09/2563



ที่ กรม/ส ำนักงำน เลขที่โครงกำร สถำนะโครงกำร วิธกีำรจัดหำ

 วงเงินที่ใช้ใน
กำรจัดหำ

หรือ
งบประมำณ(บำท)

 รำคำที่จัดหำ 
(บำท)

ผลต่ำง
% 

ประหยัด
ชื่อผู้ชนะกำรประมูล

เลขประจ ำตัว
ผู้เสียภำษีอำกร

22 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน  62117448034  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 12,400.00             12,400.00        -            0.00 บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จก. 0675540000034
23 จำ้งท ำเอกสำร ค ำส่ังเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจำ้งประจ ำ คร้ังที่ ๑  62127043588  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 383.60                 383.60            -            0.00 ร้ำนศรีเทพนำนำภัณฑ์ 1670600181483
24 จำ้งท ำพำนพุ่มดอกไม้สด  62127066884  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 600.00                 600.00            -            0.00 น.ส.ภำวนำ พันธว์เิศษ 3609900112121
25 จำ้งพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย  62127081929  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 36,000.00             36,000.00        -            0.00 นำยสุพรรณ เปลือยหนองแข้ 3670800614169
26 ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนวเิครำะห์นโยบำย  62127112577  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,520.00              2,520.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
27 จำ้งถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน  62127116234  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,176.00              2,176.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
28 จำ้งถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุมเตรียมกำรจดัต้ังงบประมำณปี พ.ศ.๒๕๖๔  62127133234  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,934.40              1,934.40          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
29 จำ้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ส ำนักงำน  62127146878  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,250.00              5,250.00          -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
30 ซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือน ธนัวำคม ๒๕๖๒  62127214489  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 900.00                 900.00            -            0.00 ร้ำนสุชำดำพำณิชย์ 3960600336324
31 จำ้งท ำส่ือกำรประชำสัมพันธส์ ำหรับกิจกรรมพิธเีปิดนับถอยหลัง O-NET  62127256739  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 28,612.50             28,612.50        -            0.00 นำยภรำดร ภูมิสุรินทร์ 1709900073292
32 จำ้งท ำวำรสำรและแผ่นพับประชำสัมพันธ ์  62127313501  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 9,000.00              9,000.00          -            0.00 หจก.ริมปิงกำรพิมพ์ 0603539000776
33 จำ้งซ่อมแซมรถยนต์รำชกำรทะเบียน นข ๓๖๘๙ พช.  62127323042  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 11,200.00             11,200.00        -            0.00 ร้ำนเทียนชัยกำรยำง 3670700153372
34 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน  62127371823  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,400.00              2,400.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
35 จำ้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ส ำนักงำน  62127385129  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 450.00                 450.00            -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
36 ซ้ือวสัดุโครงกำรควำมเป็นเลิศด้ำนบริกำร  62127447271  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,000.00              5,000.00          -            0.00 ร้ำนลัดดำชัย 2 3670500706173
37 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำเดือน ธนัวำคม ๒๕๖๒  62127453383  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 30,640.00             30,640.00        -            0.00 สหกรณ์กำรเกษตรบึงสำมพัน จก. 0994000509529
38 จำ้งท ำเอกสำรส ำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำ  63017057456  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 266.50                 266.50            -            0.00 ร้ำนปลำก๊อปปี้ 3670800553551
39 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวชิำกำรระดับนำนำชำติ  63017090446  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 4,270.00              4,270.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
40 จำ้งถ่ำยเอกสำรข้อสอบส ำหรับโครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวชิำกำร  63017093484  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,230.00              2,230.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
41 จำ้งถ่ำยเอกสำรสรุปสำระส ำคัญแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  63017222999  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 352.00                 352.00            -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
42 จำ้งท ำพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  63017245727  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 500.00                 500.00            -            0.00 น.ส.ภำวนำ พันธว์เิศษ 3609900112121
43 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำ  63017290217  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 9,300.00              9,300.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
44 ซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือน มกรำคม ๒๕๖๓  63017334486  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 900.00                 900.00            -            0.00 ร้ำนสุชำดำพำณิชย์ 3960600336324
45 ซ้ือวสัดุส ำหรับซ่อมแซมห้องน้ ำผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  63017334839  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,380.00              1,380.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
46 จำ้งซ่อมแซมรถยนต์รำชกำรทะเบียน นข ๓๖๘๙ พช.  63017361989  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 3,455.03              3,455.03          -            0.00 บริษัท สยำมนิสสันเพชรบูรณ์ จก. 0675537000185
47 จำ้งท ำโล่รำงวลั IQA AWARD ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  63017377795  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,100.00              2,100.00          -            0.00 ร้ำนพิษณุโลกถ้วยรำงวลั 3659900368389
48 จำ้งเปล่ียนยำงรถยนต์รำชกำร ทะเบียน นข ๒๓๙๔ พช.  63017413223  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 12,000.00             12,000.00        -            0.00 บริษัท บีพีศูนย์ล้อยำงยนต์ จก. 0675561001650
49 จำ้งจดัท ำเอกสำรส ำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำ  63017424598  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,563.00              1,563.00          -            0.00 ร้ำนศรีเทพนำนำภัณฑ์ 1670600181483
50 จำ้งซ่อมแซมรถยนต์รำชกำรทะเบียน นข ๒๓๙๔ พช.  63017429177  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 3,354.99              3,354.99          -            0.00 บริษัท โตโยต้ำเพชรบรูณ์ ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จก. 0675517000015
51 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  63017433381  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,320.00              2,320.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
52 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำเดือน มกรำคม ๒๕๖๓  63017512663  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 27,000.00             27,000.00        -            0.00 สหกรณ์กำรเกษตรบึงสำมพัน จก. 0994000509529
53 ซ้ือน้ ำมันเคร่ืองตัดหญำ้ของส ำนักงำน  63017564978  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 500.00                 500.00            -            0.00 สหกรณ์กำรเกษตรบึงสำมพัน จก. 0994000509529
54 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน  63027124653  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 3,010.00              3,010.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
55 จำ้งท ำป้ำยไวนิลและป้ำยโรลอัพประชำสัมพันธแ์หล่งเรียนรู้ในอ ำเภอ  63027127772  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,448.00              5,448.00          -            0.00 ร้ำนอิงค์ออยงำนป้ำย 3670400056355
56 จำ้งถ่ำยเอกสำรคู่มือกำรประเมินสัมฤทธผิลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร  63027189102  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 176.00                 176.00            -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
57 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรบ้ำนนักวทิยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวยั  63027519175  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,080.00              6,080.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
58 จำ้งซ่อมแซมรถยนต์รำชกำรทะเบียน นข ๑๓๑๘ พช.  63027527783  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 14,221.37             14,221.37        -            0.00 บริษัท สยำมนิสสันเพชรบูรณ์ จก. 0675537000185
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59 ซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือน กุมภำพันธ ์๒๕๖๓  63027530879  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 900.00                 900.00            -            0.00 ร้ำนสุชำดำพำณิชย์ 3960600336324
60 จำ้งท ำข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปีของผู้เรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  63037124615  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 143,867.60           130,841.20       13,026.40   9.05 ร้ำนศรีเทพนำนำวสัดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
61 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรวดัและประเมินผลระดับชั้นเรียนด้วยข้อสอบกลำง  63037138204  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 3,000.00              3,000.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
62 ซ้ือเจลล้ำงมือแอลกอฮอล์ ๗๐%  63037314620  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,000.00              2,000.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
63 จำ้งท ำตรำยำงรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓  63037330790  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 4,160.00              4,160.00          -            0.00 ร้ำนเจทูไซน์ 1670800138387
64 ซ้ือวสัดุส ำหรับติดต้ังพัดลมเพดำนในอำคำรส ำนักงำนฯ  63037334575  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 12,800.00             12,800.00        -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
65 จำ้งท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธเ์กี่ยวกับกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  63037337938  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 240.00                 240.00            -            0.00 ร้ำนเจทูไซน์ 1670800138387
66 จำ้งท ำเอกสำรเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  63037360458  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 4,758.00              4,758.00          -            0.00 ร้ำนศรีเทพนำนำวสัดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
67 เช่ำพื้นที่จดัเก็บเวบ็ไซต์ (HOSTING)  63037392556  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 50,000.00             50,000.00        -            0.00 ร้ำนเอสโอซีเอ็นคอมพิวเตอร์ 3341900280592
68 ซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  63037430271  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,300.00              6,300.00          -            0.00 ร้ำนสุชำดำพำณิชย์ 3960600336324
69 จำ้งท ำป้ำยไวนิลและป้ำยประชำสัมพันธห์น่วยงำน  63037440323  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 11,346.00             11,346.00        -            0.00 นำยภรำดร ภูมิสุรินทร์ 1709900073292
70 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเกณฑ์เด็กให้ได้รับกำรศึกษำทั่วถึง  63037447242  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 10,000.00             10,000.00        -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
71 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  63037447934  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,000.00              1,000.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
72 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำเดือน กุมภำพันธ ์๒๕๖๓  63037457631  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 27,762.00             27,762.00        -            0.00 สหกรณ์กำรเกษตรบึงสำมพัน จก. 0994000509529
73 จำ้งถ่ำยเอกสำรของส ำนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  63037475836  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 695.60                 695.60            -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
74 ซ้ือป้ำยส ำหรับใส่บัตรประจ ำตัวเพื่อแสดงตัวตน  63037516838  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,875.00              1,875.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
75 จำ้งถ่ำยเอกสำรแบบติดตำมประเมินผลกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ  63037540909  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 992.00                 992.00            -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
76 จำ้งท ำเอกสำรเล่มแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและแผนกำรใช้จำ่ยงบ  63037544078  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 3,560.00              3,560.00          -            0.00 ร้ำนศรีเทพนำนำวสัดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
77 จำ้งท ำโล่รำงวลัส ำหรับโครงกำร กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน  63037572954  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 24,396.00             24,396.00        -            0.00 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ประดิษฐ์พร 0992003536282
78 จำ้งท ำเอกสำรรำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี  63047009757  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 107.00                 107.00            -            0.00 ร้ำนศรีเทพนำนำวสัดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
79 ซ้ือวสัดุเพื่อด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ  63047021747  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 22,400.00             22,400.00        -            0.00 ร้ำน ศ.เวชภัณฑ์ 3670800395971
80 จำ้งท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธเ์กี่ยวกับกำรเฝ้ำระวงัและกำรป้องกัน  63047026934  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,200.00              1,200.00          -            0.00 ร้ำนเจทูไซน์ 1670800138387
81 วสัดุส ำหรับติดต้ังพัดลมและซ่อมแซมห้องน้ ำของส ำนักงำนฯ  63047037296  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 9,550.00              9,550.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
82 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำเดือน มีนำคม ๒๕๖๓  63047047506  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 24,110.00             24,110.00        -            0.00 สหกรณ์กำรเกษตรบึงสำมพัน จก. 0994000509529
83 เช่ำระบบ Cloud server ของส ำนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  63047255412  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 15,000.00             15,000.00        -            0.00 บริษัท ซี ว ีพี เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จก. 0575552001112
84 ซ้ือวสัดุส ำหรับแผงกั้นจรำจรตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ  63047286790  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,440.00              6,440.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
85 จำ้งท ำเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรฯ คร้ังที่ ๑  63047328275  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 838.00                 838.00            -            0.00 ร้ำนปลำก๊อปปี้ 3670800553551
86 จำ้งท ำเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรฯ คร้ังที่ ๑  63047331657  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,600.00              1,600.00          -            0.00 ร้ำนปลำก๊อปปี้ 3670800553551
87 จำ้งท ำเอกสำรแบบบันทึกรำยกำรประวติัของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  63047519523  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,200.00              2,200.00          -            0.00 ร้ำนปลำก๊อปปี้ 3670800553551
88 จำ้งท ำตรำยำงเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร  63047519901  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,140.00              2,140.00          -            0.00 ร้ำนเจทูไซน์ 1670800138387
89 จำ้งซักผ้ำคลุมโต๊ะและผ้ำคลุมเก้ำอี้ในห้องประชุมส ำนักงำน  63047550506  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,250.00              2,250.00          -            0.00 นำงปำริชำติ บุญศรี 3301200346094
90 จำ้งท ำป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธบิดี  63047554459  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,050.00              1,050.00          -            0.00 ร้ำนเจทูไซน์ 1670800138387
91 จำ้งซ่อมแซมรถยนต์รำชกำรทะเบียน กฉ ๑๔๗๙ พช.  63047585571  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 12,162.69             12,162.69        -            0.00 บริษัท เจริญชัยออโต้กรุ๊ป จก. 0675548000076
92 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน  63047588621  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 12,900.00             12,900.00        -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
93 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของส ำนักงำน  63047591832  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 9,020.00              9,020.00          -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
94 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำเดือน เมษำยน ๒๕๖๓  63057002689  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 8,270.00              8,270.00          -            0.00 สหกรณ์กำรเกษตรบึงสำมพัน จก. 0994000509529
95 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำ  63057007740  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,680.00              5,680.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
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96 จำ้งจดัท ำแผ่นป้ำยไวนิล ป้ำยโฟมบอร์ด และงำนสต๊ิกเกอร์กำรประชำสัมพันธ์  63057140211  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,732.00              2,732.00          -            0.00 ร้ำนเจทูไซน์ 1670800138387
97 จำ้งท ำตรำยำง ลงรับหนังสือภำยในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  63057203546  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 680.00                 680.00            -            0.00 ร้ำนเจทูไซน์ 1670800138387
98 จำ้งท ำป้ำยไวนิลและป้ำยโฟมบอร์ดประชำสัมพันธว์สัิยทัศน์ของส ำนักงำน  63057207393  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 786.00                 786.00            -            0.00 นำยภรำดร ภูมิสุรินทร์ 1709900073292
99 จำ้งซ่อมแซมรถยนต์รำชกำรทะเบียน ผก ๙๘๗๘ พช.  63057328157  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,180.00              5,180.00          -            0.00 ร้ำนขรรค์ชัยแอร์ 1670500032281
100 ซ้ือวสัดุเนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้สุทิดำ  63057397727  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 8,400.00              8,400.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
101 ซ้ือวสัดุตำมโครงกำรเทิดทูนสถำบัน วนัส ำคัญและประเพณีไทย  63057400529  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 3,000.00              3,000.00          -            0.00 ร้ำนลัดดำชัย 2 3670500706173
102 จำ้งท ำโล่รำงวลัส ำหรับโครงกำร กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  63057405830  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 21,828.00             21,828.00        -            0.00 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ประดิษฐ์พร 0992003536282
103 จำ้งจดัท ำเอกสำรรำยงำนกำรจดักำรศึกษำของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓  63057425340  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,200.00              5,200.00          -            0.00 ร้ำนศรีเทพนำนำวสัดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
104 ซ้ือหนังสือพระรำชนิพนธใ์นสมเด็จพระกนิษฐำธริำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพ  63057439752  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 60,000.00             60,000.00        -            0.00 มูลนิธสิมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 0993000273893
105 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๓  63057445020  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 7,940.00              7,940.00          -            0.00 สหกรณ์กำรเกษตรบึงสำมพัน จก. 0994000509529
106 จำ้งซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ำของห้องหน่วยตรวจสอบภำยใน  63057465290  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 4,220.00              4,220.00          -            0.00 ร้ำนจ ำรองก่อสร้ำง 3670800453971
107 จำ้งซ่อมแซมประตูกระจกของส ำนักงำน  63057465893  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 3,900.00              3,900.00          -            0.00 ร้ำนจ ำรองก่อสร้ำง 3670800453971
108 จำ้งถ่ำยเอกสำรส ำหรับกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญประจ ำปี ๒๕๖๓  63057466458  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 434.60                 434.60            -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
109 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน  63067010925  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 40,000.00             40,000.00        -            0.00 สหกรณ์กำรเกษตรบึงสำมพัน จก. 0994000509529
110 จำ้งซ่อมแซมรถยนต์รำชกำรทะเบียน กฉ ๑๔๗๙ พช.  63067081828  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 9,740.21              9,740.21          -            0.00 บริษัท เจริญชัยออโต้กรุ๊ป จก. 0675548000076
111 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของส ำนักงำน  63067102786  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 14,030.00             14,030.00        -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
112 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำ  63067102962  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,960.00              2,960.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
113 จำ้งท ำสต๊ิกเกอร์ตัวอักษรส ำหรับติดป้ำยต ำแหน่งผังอำคำรส ำนักงำน  63067103048  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,000.00              1,000.00          -            0.00 ร้ำนเจทูไซน์ 1670800138387
114 ซ้ือวสัดุส ำหรับซ่อมแซมระบบน้ ำทิ้งเคร่ืองปรับอำกำศส ำนักงำน  63067103245  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,500.00              1,500.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
115 จำ้งเข้ำเล่มเอกสำรค ำส่ังเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจำ้งประจ ำ คร้ังที่ ๑  63067175140  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 510.00                 510.00            -            0.00 ร้ำนศรีเทพนำนำวสัดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
116 ซ้ือวสัดุโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำ  63067232171  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 3,960.00              3,960.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
117 ซ้ือวสัดุส ำหรับจดัท ำบันทึกข้อตกลง MOU ในกำรปฏิบัติหน้ำที่  63067294967  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 3,600.00              3,600.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
118 ซ้ือวสัดุส ำหรับกำรสรุปและรำยงำนผลตำมกิจกรรมแลกเปล่ียนกำรนิเทศฯ  63067424675  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 22,040.00             22,040.00        -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
119 จำ้งถ่ำยเอกสำรของส ำนักงำน  63067519705  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 936.00                 936.00            -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
120 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน  63077006312  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 13,410.00             13,410.00        -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
121 จำ้งท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรประเมินสัมฤทธผิลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่  63077014908  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,109.00              2,109.00          -            0.00 ร้ำนศรีเทพนำนำวสัดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
122 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส ำนักงำน  63077084961  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,390.00              2,390.00          -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
123 จำ้งซ่อมแซมรถยนต์รำชกำรทะเบียน ผก ๙๘๗๘ พช.  63077151137  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,195.92              5,195.92          -            0.00 บริษัท สยำมนิสสันเพชรบูรณ์ จก. 0675537000185
124 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส ำนักงำน 63057111492  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,150.00              2,150.00          -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
125 จำ้งท ำเอกสำรโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 63077037127  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,744.00              2,744.00          -            0.00 ร้ำนศรีเทพนำนำวสัดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
126 จำ้งซ่อมแซมรถยนต์รำชกำรทะเบียน นข ๑๓๑๘ พช.  63077153834  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 12,800.00             12,800.00        -            0.00 บริษัท บีพีศูนย์ล้อยำงยนต์ จก. 0675561001650
127 จำ้งซ่อมแซมรถยนต์รำชกำรทะเบียน ผก ๙๘๗๘ พช.  63077156657  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 11,600.00             11,600.00        -            0.00 บริษัท บีพีศูนย์ล้อยำงยนต์ จก. 0675561001650
128 จำ้งท ำรูปเล่มเอกสำรส ำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำ  63077159764  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 590.00                 590.00            -            0.00 ร้ำนศรีเทพนำนำวสัดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
129 จำ้งซ่อมแซมรถยนต์รำชกำรทะเบียน นข ๓๖๘๙ พช.  63077167234  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 7,349.83              7,349.83          -            0.00 บริษัท สยำมนิสสันเพชรบูรณ์ จก. 0675537000185
130 ซ้ือวสัดุโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  63077207693  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,037.00              5,037.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
131 จำ้งซ่อมแซมระบบปรับอำกำศของรถยนต์รำชกำรทะเบียน นข ๒๓๙๔ พช.  63077294905  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,200.00              6,200.00          -            0.00 ร้ำนเป็นหนึ่งชัยออโต้แอร์ 3670700162126
132 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรเทิดทูนสถำบัน วนัส ำคัญและประเพณีไทย  63077299332  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 8,400.00              8,400.00          -            0.00 ผู้ชนะหลำยคน (2 รำย)
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133 จำ้งซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร ทะเบียน นข 2394 พช.  63077303839  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,700.43              5,700.43          -            0.00 บริษัท โตโยต้ำเพชรบรูณ์ ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จก. 0675517000015
134 จำ้งซ่อมแซมรถยนต์รำชกำรทะเบียน กฉ ๔๗๐๑ พช.  63077306565  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 19,735.08             19,735.08        -            0.00 บริษัท มิตซูออโต้เพชรบูรณ์ จก. 0675556000187
135 จำ้งเปล่ียนยำงรถยนต์รำชกำรทะเบียน กฉ ๔๗๐๑ พช.  63077308904  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 19,560.00             19,560.00        -            0.00 บริษัท บีพีศูนย์ล้อยำงยนต์ จก. 0675561001650
136 จำ้งพิมพ์รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  63077317167  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 26,350.00             26,350.00        -            0.00 ร้ำนศรีเทพนำนำวสัดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
137 ซ้ือวสัดุโครงกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวลัพระรำชทำน  63077343281  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,998.00              1,998.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
138 จำ้งท ำป้ำยโฟมบอร์ดศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน  63077348603  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 360.00                 360.00            -            0.00 ร้ำนเจทูไซน์ 1670800138387
139 จำ้งเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์รำชกำรทะเบียน นข ๑๓๑๘ พช.  63077387154  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 3,712.90              3,712.90          -            0.00 บริษัท สยำมนิสสันเพชรบูรณ์ จก. 0675537000185
140 จำ้งท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ ์เข้ำพรรษำนี้ ลด ละ เลิก เหล้ำบุหร่ีและอบำยมุข  63077422210  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 450.00                 450.00            -            0.00 นำยภรำดร ภูมิสุรินทร์ 1709900073292
141 จำ้งจดัท ำแผ่นป้ำยฟิวเจอร์บอร์ดส ำหรับประชำสัมพันธห์น่วยงำน  63077434905  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 7,740.00              7,740.00          -            0.00 ร้ำนเจทูไซน์ 1670800138387
142 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน  63077437693  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 10,360.00             10,360.00        -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
143 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของส ำนักงำน  63077438655  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 3,790.00              3,790.00          -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
144 จำ้งถ่ำยเอกสำรคู่มือกำรคัดเลือกสถำนศึกษำและคู่มือคัดเลือกครูต้นแบบ  63077502846  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 204.80                 204.80            -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
145 ซ้ือวสัดุโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน  63077513412  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 4,600.00              4,600.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
146 จำ้งจดัท ำป้ำยฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมติดสต๊ิกเกอร์ Zero Tolerance ไม่ยอมไม่ทน  63077517503  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 64,500.00             61,920.00        2,580.00     4.00 บริษัท แม็ก-ไซน์ มีเดีย จก. 0675562000681
147 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน  63087019436  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 55,750.00             55,750.00        -            0.00 บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จก. 0675540000034
148 จำ้งซักผ้ำคลุมโต๊ะ ผ้ำคลุมเก้ำอี้ห้องประชุม และผ้ำม่ำนของส ำนักงำน  63087020220  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 14,250.00             14,250.00        -            0.00 นำงปำริชำติ บุญศรี 3301200346094
149 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  63087094956  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 870.00                 870.00            -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
150 ซ้ือวสัดุส ำหรับกำรประชุมสรุปผลกำรแข่งขันระดับชำติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  63087095329  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,000.00              2,000.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
151 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  63087117849  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,350.00              1,350.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
152 ซ้ือวสัดุส ำหรับด ำเนินกำรเนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓  63087136470  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 4,800.00              4,800.00          -            0.00 ผู้ชนะหลำยคน (2 รำย)
153 ซ้ือวสัดุโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำด้วยกระบวนกำร  63087141707  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 16,260.00             16,260.00        -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
154 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำเดือนสิงหำคม - กันยำยน ๒๕๖๓  63087154649  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 30,000.00             30,000.00        -            0.00 สหกรณ์กำรเกษตรบึงสำมพัน จก. 0994000509529
155 จำ้งลูกจำ้งชั่วครำว ต ำแหน่ง นักกำรภำรโรง  63087162896  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 17,419.28             17,419.28        -            0.00 นำยมำโนช สุขทรัพย์ 1670800079003
156 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของส ำนักงำน  63087201350  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 300.00                 300.00            -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
157 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำ  63087204975  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,360.00              2,360.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
158 จำ้งถ่ำยเอกสำร ทะเบียนคุมกำรเบิก-จำ่ยเงินในระบบ GFMIS  63087245372  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,200.00              1,200.00          -            0.00 นำงธนัชพัชญ ์อินจำด 3660800324781
159 จำ้งพิมพ์รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  63087276082  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 29,684.00             29,684.00        -            0.00 ร้ำนศรีเทพนำนำวสัดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
160 จำ้งท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำน  63087298478  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 4,890.00              4,890.00          -            0.00 ร้ำนศรีเทพนำนำวสัดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
161 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  63087316857  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,340.00              1,340.00          -            0.00 ร้ำน ศ.เวชภัณฑ์ 3670800395971
162 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำ  63087329147  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 7,590.00              7,590.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
163 จำ้งท ำป้ำยไวนิลโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  63087349683  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 240.00                 240.00            -            0.00 ร้ำนเจทูไซน์ 1670800138387
164 ซ้ือวสัดุโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลและช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน  63087353019  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 3,340.00              3,340.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
165 ซ้ือวสัดุโครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  63087356111  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 10,445.00             10,445.00        -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
166 จำ้งเหมำรถตู้โดยสำรไม่ประจ ำทำงปรับอำกำศ โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร  63087364091  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 16,000.00             16,000.00        -            0.00 ผู้ชนะหลำยคน (3 รำย)
167 จำ้งซ่อมแซมฝ้ำเพดำนห้องรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓  63087401770  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,200.00              1,200.00          -            0.00 ร้ำนจ ำรองก่อสร้ำง 3670800453971
168 ซ้ือวสัดุโครงกำรพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์  63087472679  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 10,105.00             10,105.00        -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
169 ซ้ือวสัดุส ำหรับกำรน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถ  63087472869  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,760.00              2,760.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
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170 ซ้ือวสัดุส ำหรับประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงทักษะกำรปฏิบัติงำนธรุกำรโรงเรียน  63087473003  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 910.00                 910.00            -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
171 ซ้ือวสัดุโครงกำรส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนำประสิทธภิำพครู  63087473092  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 20,080.00             20,080.00        -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
172 จำ้งซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร ทะเบียน นข ๑๓๑๘ พช.  63087505019  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 4,100.00              4,100.00          -            0.00 ร้ำนเป็นหนึ่งชัยออโต้แอร์ 3670700162126
173 จำ้งท ำเอกสำรรำยงำนกำรประเมินสัมฤทธผิลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งรอง  63087528616  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,384.00              1,384.00          -            0.00 ร้ำนศรีเทพนำนำวสัดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
174 ซ้ือวสัดุโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  63087539068  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,200.00              6,200.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
175 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ Canon รุ่น Mp๒๘๗  63087637157  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 980.00                 980.00            -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
176 ซ้ือวสัดุโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน  63087637892  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 28,549.00             28,549.00        -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
177 จำ้งถ่ำยเอกสำร ก.พ.๗ และ ก.ค.ศ.๑๖ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  63087640926  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 171.60                 171.60            -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
178 จำ้งพิมพ์แบบบัตรประจ ำตัวเจำ้หน้ำที่ของรัฐ  63097008277  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,926.00              1,926.00          -            0.00 บริษัท พีเอดับเบิลย.ู เทคโนโลยี จก. 0125559007306
179 ซ้ือวสุัส ำนักงำน  63097013031  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,180.00              5,180.00          -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
180 ซ้ือวสัดุเพื่อซ่อมคอมพิวเตอร์ของส ำนักงำน 63097304488  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 99,080.00             99,080.00        -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
181 ซ้ือวสัดุส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  63097344503  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 125,120.00           125,120.00       -            0.00 ผู้ชนะหลำยคน (2 รำย)
182 จำ้งค่ำจำ้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ส ำนักงำน ยี่ห้อ epson รุ่น L210  63097345400  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,750.00              2,750.00          -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
183 จำ้งค่ำจำ้งท ำป้ำยไวนิลและป้ำยโฟมบอร์ด โมเดล PBN3  63097354159  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,480.00              5,480.00          -            0.00 นำยภรำดร ภูมิสุรินทร์ 1709900073292
184 จำ้งเข้ำเล่มเอกสำรโครงกำร ก.ต.ป.น. 63097398764  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 8,416.40              8,416.40          -            0.00 ร้ำนศรีเทพนำนำวสัดุส่ิงพิมพ์ 3300100086405
185 จำ้งถ่ำยเอกสำรของส ำนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  63097511490  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 1,219.60              1,219.60          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
186 จำ้งท ำป้ำยสต๊ิกเกอร์โฟมบอร์ดประชำสัมพันธแ์นวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 63097500446  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 15,942.00             15,942.00        -            0.00 บริษัท แม็ก-ไซน์ มีเดีย จก. 0675562000681
187 จำ้งท ำตัวอักษรยูวปีระชำสัมพันธค่์ำนิยมองค์กร 63097501554  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 9,500.00              9,500.00          -            0.00 บริษัท แม็ก-ไซน์ มีเดีย จก. 0675562000681
188 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศและบ ำรุงรักษำภำยในอำคำรส ำนักงำน 63097495695  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 30,600.00             30,600.00        -            0.00 ร้ำนบึงสำมพันแอร์ 3180600490142
189 ค่ำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มกำรเงิน 63097607044  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,920.00              6,920.00          -            0.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วสิ 3640500434751
190 ซ้ือวสัดุส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล  63097523874  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,379.00              5,379.00          -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
191 เช่ำระบบ Cloud Server เพื่อจดัเก็บระบบ Smart Office ของส ำนักงำนฯ  63097620421  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 9,000.00              9,000.00          -            0.00 บริษัท  ซี ว ีพี เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จก. 0575552001112
192 ซ้ือวสัดุส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  63097637739  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 81,609.07             81,609.07        -            0.00 ผู้ชนะหลำยคน (2 รำย)
193 ซ้ือวสัดุโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 63097692203  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 20,658.00             20,658.00        -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
194 ซ้ือวสัดุส ำหรับเพื่อกำรยกย่องเชิดชูเกียรติและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  63097701757  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 14,250.00             14,250.00        -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
195 จำ้งตกแต่งสถำนที่ส ำหรับโครงกำรส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหำร ครู  63097710877  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 22,000.00             22,000.00        -            0.00 ร้ำนเสริมสวยนกน้อย ชุดววิำห์ 3670500952972
196 ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์เขต ๓  63097719288  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 23,338.13             23,338.13        -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156
197 ซ้ือวสัดุส ำหรับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  63097751582  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 12,226.00             12,226.00        -            0.00 หจก.ผลสวำ่งพำนิช 0673539000156

รวม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 2,057,446.85       2,041,840.45   15,606.40  0.76
รวมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2,057,446.85       2,041,840.45   15,606.40  0.76
รวมทั้งสิ้น 2,057,446.85       2,041,840.45   15,606.40  0.76
หมำยเหตุ: ผลรวมของ เงินงบประมำณ รำคำที่จดัหำ และ %ประหยัด ในบรรทัดที่ %ประหยัด มีค่ำเป็น N/A จะไม่ถูกน ำมำรวมในผลรวมบรรทัดสุดท้ำย



เผยแพร่ทางเว็บไซต์หนว่ยงาน 

รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
              เข้าเว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  
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