
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







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

จัดจ้าง คัดเลือก ซ้ือ/จ้าง
1 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟา้

ส่องสว่างด้านหนา้ปา้ย
ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบรูณ์ เขต ๓

4,100.24 4,100.24            เฉพาะเจาะจง ร้านจ ารองกอ่สร้าง 4,100.24            ร้านจ ารองกอ่สร้าง 4,100.24            มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.18/2564 2-ธ.ค.-63

2 จ้างจัดท าพานพุ่มดอกไม้
สดเนื่องในวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภมูพิลอ
ดุลยเดชมหาราช

500.00 500.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาวนา พนัธ์วิเศษ 500.00              น.ส.ภาวนา พนัธ์วิเศษ 500.00              มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.19/2564 4-ธ.ค.-63

3 จ้างจัดท าปา้ยฟวิเจอร์
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
Zero Tolerance ไมย่อม
 ไมท่น ไมเ่ฉย รวมพลังคน
ไทยไมโ่กง

1,500.00 1,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเจทไูซน์ 1,500.00            ร้านเจทไูซน์ 1,500.00            มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.20/2564 7-ธ.ค.-63

4 จ้างท าตรายาง ผอ.สพป.
เพชรบรูณ์ เขต ๓ และรอง
 ผอ.สพป.เพชรบรูณ์ เขต ๓

4,320.00 4,320.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเจทไูซน์ 4,320.00            ร้านเจทไูซน์ 4,320.00            มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.22/2564 8-ธ.ค.-63

5 จ้างถ่ายเอกสารของ
ส านกังาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

743.20 743.20              เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ 743.20              หจก.ผลสว่างพานชิ 743.20              มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.21/2564 7-ธ.ค.-63

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ประจ าเดอืน ธันวาคม 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 ธันวาคม 2563

6 ซ้ือวัสดุส าหรับกจิกรรม
พฒันาทกัษะฝีมอืด้านงาน
ช่างของลูกจ้างประจ า

5,610.00 5,610.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรบงึสาม
พนั กอ่สร้าง

5,610.00            หจก.ไทยถาวรบงึสาม
พนั กอ่สร้าง

5,610.00            มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.5/2564 16-ธ.ค.-63

7 ถ่ายเอกสารการประชุม
คณะกรรมการและ
คณะท างานวิเคราะห์
นโยบายการศึกษาเพื่อ
จัดท าแผนปฏบิติัการ
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔

2,140.00 2,140.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ 2,140.00            หจก.ผลสว่างพานชิ 2,140.00            มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.23/2564 16-ธ.ค.-63

8 ซ้ือวัสดุส าหรับจัดประชุม
คณะท างานวิเคราะห์
นโยบายการศึกษาเพื่อ
จัดท าแผนปฏบิติัการ
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔

875.00 875.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ 875.00              หจก.ผลสว่างพานชิ 875.00              มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.3/2564 16-ธ.ค.-63

9 ซ้ือวัสดุส าหรับจัดประชุม
คณะท างานวิเคราะห์
นโยบายการศึกษาเพื่อ
จัดท าแผนปฏบิติัการ
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔

2,950.00 2,950.00            เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส 2,950.00            ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส 2,950.00            มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.4/2564 16-ธ.ค.-63



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 ธันวาคม 2563

10 ซ้ือวัสดุส าหรับจัดท า
ทะเบยีนประวัติ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

65,340.00 65,340.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ 65,340.00          หจก.ผลสว่างพานชิ 65,340.00          มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.6/2564 17-ธ.ค.-63

11 จ้างท าแผ่นปา้ยไวนลิอวย
พรส่งทา้ยปเีกา่ ต้อนรับปี
ใหม่

1,225.00            1,225.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเจทไูซน์ 1,225.00            ร้านเจทไูซน์ 1,225.00            มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.24/2564 18-ธ.ค.-63

12 ซ้ือวัสดุส านกังาน 80,390.00          80,390.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพวิเตอร์
แลนด์ โอเอ จ ากดั

80,390.00          บริษทั คอมพวิเตอร์
แลนด์ โอเอ จ ากดั

80,390.00          มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.7/2564 22-ธ.ค.-63

13 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง
ประจ าเดือน มกราคม - 
กนัยายน ๒๕๖๔

117,000.00        117,000.00  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบงึ
สามพนั จ ากดั

         117,000.00 สหกรณ์การเกษตรบงึ
สามพนั จ ากดั

         117,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

หนงัสือ
ข้อตกลงซ้ือ 

2/2564

25-ธ.ค.-63

14 ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน 
มกราคม - กนัยายน 
๒๕๖๔

8,100.00            8,100.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาดาพาณิชย์             8,100.00 ร้านสุชาดาพาณิชย์             8,100.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.8/2564 25-ธ.ค.-63

15 เช่าระบบ Cloud Server 
เพื่อจัดเกบ็ระบบ Smart 
Office ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

27,000.00          27,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซี วี พ ี
เทคโนโลยี ซิสเต็มส์  
จ ากดั

          27,000.00 บริษทั  ซี วี พ ี
เทคโนโลยี ซิสเต็มส์  
จ ากดั

          27,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.25/2564 30-ธ.ค.-63



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 ธันวาคม 2563

16 ซ้ือครุภณัฑ์ถังเกบ็น้ า 
จ านวน 7 ใบ ส าหรับ 4 
โรงเรียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

61,700.00          60,600.00 ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding)

ร้านอฑัฒ์ พาณิชย์           57,900.00 ร้านอฑัฒ์ พาณิชย์           57,900.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
ต่ าสุด

สญ.ซ.6/2564 1-ธ.ค.-63

17 ซ้ือครุภณัฑ์อปุกรณ์
หอ้งสมดุโรงเรียน ระดับ
ประถมศึกษา ส าหรับ 6 
โรงเรียน ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2563

810,000.00        810,000.00 ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding)

หจก.แอล ไอ ซี 
อปุกรณ์ (1999) จ ากดั

         399,989.00 หจก.แอล ไอ ซี 
อปุกรณ์ (1999) จ ากดั

         399,989.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
ต่ าสุด

สญ.ซ.7/2564 2-ธ.ค.-63

18 ซ้ือครุภณัฑ์
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน
 1 เคร่ือง ส าหรับ
โรงเรียนบา้นแควปา่สัก 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2563

20,000.00          20,000.00 ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding)

บริษทั โปรมาสเตอร์ 
จ ากดั

          17,890.00 บริษทั โปรมาสเตอร์ 
จ ากดั

          17,890.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
ต่ าสุด

สญ.ซ.8/2564 2-ธ.ค.-63

19 ซ้ือครุภณัฑ์ส าหรับดนตรี
ไทย ของโรงเรียนบา้น
แกง่หนิปนู ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

100,000.00        100,000.00 ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding)

ร้านดุริยาภรณ์           64,000.00 ร้านดุริยาภรณ์           64,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
ต่ าสุด

สญ.ซ.9/2564 7-ธ.ค.-63



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 ธันวาคม 2563

20 ซ้ือครุภณัฑ์ส าหรับหอ้ง
นาฏศิลป ์ของโรงเรียน
อนบุาลบงึสามพนั (ซับ
สมอทอด) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

150,000.00        150,000.00 ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding)

ร้านวิชญ์วาทนิ           67,500.00 ร้านวิชญ์วาทนิ           67,500.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
ต่ าสุด

สญ.ซ.
10/2564

7-ธ.ค.-63

21 ซ้ือครุภณัฑ์อปุกรณ์
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ของ
โรงเรียนบา้นโคกเจริญ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2563

75,000.00          75,000.00 ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding)

บริษทั ทชีเทค จ ากดั           27,000.00 บริษทั ทชีเทค จ ากดั           27,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
ต่ าสุด

สญ.ซ.
12/2564

15-ธ.ค.-63

22 ซ้ือครุภณัฑ์การศึกษาของ
โรงเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 2 รายการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2563

660,000.00        660,000.00 ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding)

บริษทั บริบรูณ์กจิ 
1988 จ ากดั

         336,000.00 บริษทั บริบรูณ์กจิ 
1988 จ ากดั

         336,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
ต่ าสุด

สญ.ซ.
13/2564

17-ธ.ค.-63

  รวมทั้งสิ้น 2,198,493.44    2,197,393.44  1,292,072.44        1,292,072.44




