
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







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

จัดจ้าง คัดเลือก ซ้ือ/จ้าง
1 จ้างถ่ายเอกสารของส านกังาน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
1,302.40         1,302.40  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          1,302.40 หจก.ผลสว่างพานชิ          1,302.40 มคุีณสมบติัครบถ้วน 

ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.1/2564 5-ต.ค.-63

2 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
พจิารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ
ครูฯ คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)

770.00           770.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ             770.00 หจก.ผลสว่างพานชิ             770.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.2/2564 7-ต.ค.-63

3 จ้างท าพวงมาลาดอกไมส้ดโทนสี
เหลือง

1,000.00         1,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาวนา พนัธ์วิเศษ          1,000.00 น.ส.ภาวนา พนัธ์วิเศษ          1,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.3/2564 12-ต.ค.-63

4 ซ้ือวัสดุส าหรับการจัดต้ังโต๊ะหมู่
บชูาประดิษฐานพระบรมฉายา
ลักษณ์พร้อมเคร่ืองราชสักการะ

3,150.00         3,150.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          3,150.00 หจก.ผลสว่างพานชิ          3,150.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.1/2564 12-ต.ค.-63

5 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑

40,000.00       40,000.00  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบงึ
สามพนั จ ากดั

       40,000.00 สหกรณ์การเกษตรบงึ
สามพนั จ ากดั

       40,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

หนงัสือ  
ข้อตกลงซ้ือ 

 1/2564

15-ต.ค.-63

6 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ ์HP Laser
 Jet M1132 MFP จ านวน 1 เคร่ือง

1,290.00         1,290.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          1,290.00 ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          1,290.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.5/2564 16-ต.ค.-63

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2563



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 ตลุาคม 2563

7 ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน ตุลาคม 
ธันวาคม ๒๕๖๓

2,700.00         2,700.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาดาพาณิชย์          2,700.00 ร้านสุชาดาพาณิชย์          2,700.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.2/2564 20-ต.ค.-63

8 จ้างท าพวงมาลาดอกไมส้ดโทนสี
ชมพเูนื่องในวันปยิมหาราช

1,000.00         1,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาวนา พนัธ์วิเศษ          1,000.00 น.ส.ภาวนา พนัธ์วิเศษ          1,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.6/2564 22-ต.ค.-63

9 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
ทะเบยีน นข ๒๓๙๔ พช.

5,524.09         5,524.09  เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้า  สาขา
บงึสามพนั

         5,524.09 บริษทั โตโยต้า  สาขา
บงึสามพนั

         5,524.09 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.7/2564 22-ต.ค.-63

10 จ้างนกัการภารโรงของส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบรูณ์ เขต 3

9,000.00         9,000.00  เฉพาะเจาะจง นายมาโนช สุขทรัพย์          9,000.00 นายมาโนช สุขทรัพย์          9,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

หนงัสือ  
ข้อตกลงจ้าง 

 1/2564

30-ต.ค.-63

  รวมทั้งสิ้น 65,736.49    65,736.49    65,736.49           65,736.49




