
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







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

จัดจ้าง คัดเลือก ซ้ือ/จ้าง
1 จ้างเหมารถตู้โดยสาร ไม่

ประจ าทางปรับอากาศ
3,000.00            3,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสุพจน ์บญุศรี             3,000.00 นายสุพจน ์บญุศรี             3,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 

ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.9/2564 3-พ.ย.-63

2 จ้างซ่อมแซมรถยนต์
ราชการ ทะเบยีน        
นข 3689 พช.

12,021.99          12,021.99  เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนสิสัน
เพชรบรูณ์ จ ากดั

          12,021.99 บริษทั สยามนสิสัน
เพชรบรูณ์ จ ากดั

          12,021.99 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.8/2564 3-พ.ย.-63

3 จ้างซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ของส านกังาน
 จ านวน         ๒ เคร่ือง

19,520.00          19,520.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส           19,520.00 ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส           19,520.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.10/2564 6-พ.ย.-63

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

2,470.00            2,470.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเจทไูซน์             2,470.00 ร้านเจทไูซน์             2,470.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.11/2564 6-พ.ย.-63

5 จ้างเหมารถโดยสารไม่
ประจ าทางปรับอากาศ (๒
 ชั้น)จ านวน ๔๐ ที่นั่ง 
จ านวน ๑ คัน

20,000.00          20,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสมพร          โฆษิ
ตานนท์

          20,000.00 นายสมพร โฆษติานนท์           20,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.12/2564 9-พ.ย.-63

6 จ้างถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม
พจิารณาเตรียมการจัดต้ัง
งบประมาณปงีบประมาณ
 พ.ศ.2565 งบลงทนุ

1,664.00            1,664.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ             1,664.00 หจก.ผลสว่างพานชิ             1,664.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.13/2564 13-พ.ย.-63

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 2563

7 จ้างถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม
สรุปผลการด าเนนิงาน
ตามแผนปฏบิติัการ
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓

1,280.00            1,280.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ             1,280.00 หจก.ผลสว่างพานชิ             1,280.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.14/2564 17-พ.ย.-63

8 จ้างซ่อมแซมรถยนต์
ราชการ ทะเบยีน นข 
๑๓๑๘ พช.

59,642.87          59,642.87  เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนสิสัน
เพชรบรูณ์ จ ากดั

          59,642.87 บริษทั สยามนสิสัน
เพชรบรูณ์ จ ากดั

          59,642.87 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.15/2564 18-พ.ย.-63

9 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ตัวอกัษร
ส าหรับติดกระจกหนา้หอ้ง
 ผอ. และรอง ผอ.สพป.
เพชรบรูณ์ เขต ๓

800.00              800.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเจทไูซน์               800.00 ร้านเจทไูซน์               800.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.16/2564 23-พ.ย.-63

10 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ์
ของส านกังาน จ านวน ๒ 
เคร่ือง

5,740.00            5,740.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส             5,740.00 ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส             5,740.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.17/2564 25-พ.ย.-63

11 ซ้ือครุภณัฑ์อปุกรณ์
พฒันาทกัษะคิดวิเคราะห์
ระดับประถมศึกษา 
ส าหรับ 7 โรงเรียน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2563

458,500.00        458,500.00 ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding)

บริษทั ทชีเทค จ ากดั          304,500.00 บริษทั ทชีเทค จ ากดั          304,500.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
ต่ าสุด

สญ.ซ.1/2564 23-พ.ย.-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 พฤศจิกายน 2563

12 ซ้ือครุภณัฑ์ส าหรับ
หอ้งสมดุ 5 โรงเรียน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2563

300,000.00        300,000.00 ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding)

บริษทั โปรมาสเตอร์   
จ ากดั

         164,000.00 บริษทั โปรมาสเตอร์   
จ ากดั

         164,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
ต่ าสุด

สญ.ซ.2/2564 24-พ.ย.-63

13 ซ้ือครุภณัฑ์อปุกรณ์วิชา
งานเกษตร ส าหรับ 4 
โรงเรียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

172,000.00        172,000.00 ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding)

บริษทั เมกา้ อคีวิป
เมน้ท ์แอนด์ ทลูส์ จ ากดั

         100,888.00 บริษทั เมกา้ อคีวิป
เมน้ท ์แอนด์ ทลูส์ จ ากดั

         100,888.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
ต่ าสุด

สญ.ซ.3/2564 25-พ.ย.-63

14 ซ้ือครุภณัฑ์การศึกษาของ
โรงเรียนระดับประถม
ศึกษา จ านวน 2 รายการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2563

694,500.00        691,500.00 ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding)

บริษทั บริบรูณ์กจิ 
1988 จ ากดั

         319,500.00 บริษทั บริบรูณ์กจิ 
1988 จ ากดั

         319,500.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
ต่ าสุด

สญ.ซ.4/2564 27-พ.ย.-63

15 ซ้ือครุภณัฑ์อปุกรณ์
หอ้งปฏบิติัการ
วิทยาศาสตร์ 
ประถมศึกษา ส าหรับ 6 
โรงเรียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

756,000.00        756,000.00 ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding)

บริษทั เดอะรูท คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั

         240,400.00 บริษทั เดอะรูท คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั

         240,400.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
ต่ าสุด

สญ.ซ.5/2564 27-พ.ย.-63

  รวมทั้งสิ้น 2,507,138.86    2,504,138.86  1,255,426.86        1,255,426.86




