
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







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

จัดจ้าง คัดเลือก ซ้ือ/จ้าง
1 จ้างท าเอกสารเล่มรายงานผลการ

ปฏบิติังานในหนา้ที่ต าแหนง่
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษา

1,650.00         1,650.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

         1,650.00 ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

         1,650.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.62/2564 3-พ.ค.-64

2 ซ้ือธงอกัษรพระปรมาภไิธย ว.ป.ร. 3,000.00         3,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          3,000.00 หจก.ผลสว่างพานชิ          3,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.50/2564 5-พ.ค.-64

3 จ้างท าปา้ยไวนลิพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๑๐

1,050.00         1,050.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเจทไูซน์          1,050.00 ร้านเจทไูซน์          1,050.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.63/2564 6-พ.ค.-64

4 จ้างท าวอลเปเปอร์ภาพพื้นหลัง
หอ้งประชุมหนองไผ่ สพป.
เพชรบรูณ์ เขต 3

14,200.00       14,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แมก็ซ์-ไซน ์
มเีดีย จ ากดั

       14,200.00 บริษทั แมก็ซ์-ไซน ์
มเีดีย จ ากดั

       14,200.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.64/2564 14-พ.ค.-64

5 ซ้ือชุดดรัมของเคร่ืองพมิพ ์ยี่หอ้ 
OKI รุ่น MB ๔๗๒

5,100.00         5,100.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          5,100.00 ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          5,100.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.51/2564 21-พ.ค.-64

6 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองสแกนเนอร์ HP
 Scanjet Professional 3000 
จ านวน 1 เคร่ือง

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

จ.65/2564 19-พ.ค.-64

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 2564

7 ซ้ือไฟสปอร์ตไลท ์LED ขนาด 50 
วัตต์ และเชฟต้ี เบรกเกอร์ ขนาด 
30 แอมป์

3,242.10         3,242.10  เฉพาะเจาะจง หจก.สถาพรหนองไผ่ค้า
ไม้

         3,242.10 หจก.สถาพรหนองไผ่ค้า
ไม้

         3,242.10 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.53/2564 25-พ.ค.-64

8 ซ้ือน้ ามนัเคร่ืองตัดหญ้า 610.00           610.00  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบงึ
สามพนั จ ากดั

            610.00 สหกรณ์การเกษตรบงึ
สามพนั จ ากดั

            610.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.52/2564 25-พ.ค.-64

9 จ้างจัดท าโล่รางวัลส าหรับโครงการ
ประเมนิความสามารถด้านการอา่น
ของผู้เรียนชั้น ป.1 ปกีารศึกษา 
2563

38,520.00       38,520.00  เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามญั 
ประดิษฐ์พร

       38,520.00 หา้งหุ้นส่วนสามญั 
ประดิษฐ์พร

       38,520.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.68/2564 28-พ.ค.-64

10 จ้างท าเอกสาร รายงานผลการ
ประเมนิความสามารถด้านการอา่น
ของผู้เรียนชั้น ป.๑ ปกีารศึกษา 
๒๕๖๓

640.00           640.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

            640.00 ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

            640.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.67/2564 28-พ.ค.-64

11     วัสดุส านกังาน 115,950.00      115,950.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอสโอซีเอน็
คอมพวิเตอร์

      115,950.00 ร้านเอสโอซีเอน็
คอมพวิเตอร์

      115,950.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.59/2564 19-พ.ค.-64

12 จ้างถ่ายเอกสารจากงบประจ า
ส านกังาน ประจ าป ี2564

1,157.60         1,157.60  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          1,157.60 หจก.ผลสว่างพานชิ          1,157.60 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.66/2564 24-พ.ค.-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 พฤษภาคม 2564

13 ซ้ือวัสดุส านกังาน 24,850.00       24,850.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ        24,850.00 หจก.ผลสว่างพานชิ        24,850.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.54/2564 31-พ.ค.-64

14 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 91,100.00       91,100.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพวิเตอร์
แลนด์ โอเอ จ ากดั

       91,100.00 บริษทั คอมพวิเตอร์
แลนด์ โอเอ จ ากดั

       91,100.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.55/2564 31-พ.ค.-64

15 จ้างท าเอกสาร คู่มอืการประเมนิ
สัมฤทธิผลการปฏบิติังานในหนา้ที่ 
ต าแหนง่ผู้อ านวยการสถานศึกษา

3,682.00         3,682.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

         3,682.00 ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

         3,682.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.69/2564 28-พ.ค.-64

16 จ้างท าเอกสาร รายงานการ
ประเมนิสัมฤทธิผลการปฏบิติังาน
ในหนา้ที่ต าแหนง่รองผู้อ านวยการ
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

4,370.20         4,370.20  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

         4,370.20 ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

         4,370.20 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.70/2564 28-พ.ค.-64

รวมทั้งสิ้น 310,071.90    310,071.90   310,071.90     310,071.90     




