
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







ที่ ชื่อโครงการ วงเงนิ ราคา วิธีการ เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ กลาง จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ที่ได้รบัการ ราคาที่ตกลง เลขที่ ลงวันที่

จัดจ้าง คัดเลือก ซ้ือ/จ้าง
1 ซ้ือชุดดรัมเคร่ืองพมิพส์ ำนกังำน 5,100.00         5,100.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วิส          5,100.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วิส          5,100.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 

ถูกต้อง เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ซ.23/2564 3-ก.พ.-64

2 ซ้ือคอยไฟและหวัปั้ม เคร่ืองตัดหญ้ำ 930.00           930.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนศุภวัฒนก์ำรเกษตร             930.00 ร้ำนศุภวัฒนก์ำรเกษตร             930.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ซ.24/2564 4-ก.พ.-64

3 ซ้ือแคปรันเคร่ืองปั้มน้ ำ ขนำด 60 
uf/440v

406.60           406.60  เฉพำะเจำะจง ร้ำนศุภวัฒนก์ำรเกษตร             406.60 ร้ำนศุภวัฒนก์ำรเกษตร             406.60 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ซ.25/2564 4-ก.พ.-64

4 ซ้ือน้ ำมนัเคร่ืองตัดหญ้ำ 690.00           690.00  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรบงึ
สำมพนั จ ำกดั

            690.00 สหกรณ์กำรเกษตรบงึ
สำมพนั จ ำกดั

            690.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ซ.26/2564 5-ก.พ.-64

5 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพมิพส์ ำนกังำน 
ยี่หอ้ Kyocera TK-๑๗๔ จ ำนวน ๑
 เคร่ือง

2,500.00         2,500.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วิส          2,500.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วิส          2,500.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

จ.36/2564 10-ก.พ.-64

6 ซ้ือวัสดุส ำหรับโครงกำรพฒันำ
อจัฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ ประจ ำป ี๒๕๖๓

940.00           940.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ผลสว่ำงพำนชิ             940.00 หจก.ผลสว่ำงพำนชิ             940.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ซ.27/2564 11-ก.พ.-64

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2564



ที่ ชื่อโครงการ วงเงนิ ราคา วิธีการ เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ กลาง จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ที่ได้รบัการ ราคาที่ตกลง เลขที่ ลงวันที่

จัดจ้าง คัดเลือก ซ้ือ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2564

7 ซ้ือวัสดุส ำหรับกำรปอ้งกนัเชื้อไวรัส
โควิด 19

1,320.00         1,320.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศ.เวชภณัฑ์          1,320.00 ร้ำน ศ.เวชภณัฑ์          1,320.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ซ.28/2564 11-ก.พ.-64

8 ค่ำถ่ำยเอกสำรจำกงบประจ ำของ
ส ำนกังำน ประจ ำป ี2564

2,400.00         2,400.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ผลสว่ำงพำนชิ          2,400.00 หจก.ผลสว่ำงพำนชิ          2,400.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

จ.36.1/2564 19-ก.พ.-64

9 จ้ำงซักผ้ำคลุมโต๊ะ ผ้ำคลุมเกำ้อี้
หอ้งประชุมของส ำนกังำนฯ

1,800.00         1,800.00  เฉพำะเจำะจง นำงปำริชำติ บญุศรี          1,800.00 นำงปำริชำติ บญุศรี          1,800.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

จ.37/2564 19-ก.พ.-64

10 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร 
ทะเบยีน นข ๑๓๑๘ พช.

3,800.00         3,800.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนเปน็หนึ่งชัยออโต้
แอร์

         3,800.00 ร้ำนเปน็หนึ่งชัยออโต้
แอร์

         3,800.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

จ.38/2564 19-ก.พ.-64

11 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โนต้บุ๊กและเคร่ืองพมิพข์อง
ส ำนกังำน จ ำนวน ๔ เคร่ือง

15,090.00       15,090.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วิส        15,090.00 ร้ำนบ.ีแอล.เซอร์วิส        15,090.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

จ.39/2564 22-ก.พ.-64

12 ซ้ือวัสดุส ำหรับกจิกรรมพฒันำ
ทกัษะฝีมอืด้ำนงำนช่ำงของ
ลูกจ้ำงประจ ำ คร้ังที่ ๓

6,275.00         6,275.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยถำวรบงึสำม
พนักอ่สร้ำง

         6,275.00 หจก.ไทยถำวรบงึสำม
พนักอ่สร้ำง

         6,275.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ซ.29/2564 23-ก.พ.-64



ที่ ชื่อโครงการ วงเงนิ ราคา วิธีการ เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ กลาง จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ที่ได้รบัการ ราคาที่ตกลง เลขที่ ลงวันที่

จัดจ้าง คัดเลือก ซ้ือ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2564

13 ซ้ือแฟม้ทะเบยีนประวัติข้ำรำชกำร
ครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 
(แบบใหม)่ และ ก.ค.ศ.๑๖

64,500.00       64,500.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ผลสว่ำงพำนชิ        64,500.00 หจก.ผลสว่ำงพำนชิ        64,500.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ซ.30/2564 25-ก.พ.-64

  รวมทั้งสิ้น 105,751.60  105,751.60  105,751.60        105,751.60




