
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







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

จัดจ้าง คัดเลือก ซ้ือ/จ้าง
1 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ตัวอกัษรส าหรับ

ติดกระจกหนา้หอ้ง ผู้อ านวยการ 
สพป.เพชรบรูณ์ เขต ๓

200.00           200.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเจทไูซน์             200.00 ร้านเจทไูซน์             200.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.26/2564 5-ม.ค.-64

2 จ้างถ่ายเอกสาร สรุปสาระส าคัญ
แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

320.00           320.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ             320.00 หจก.ผลสว่างพานชิ             320.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.27/2564 6-ม.ค.-64

3 ซ้ือวัสดุส าหรับจัดท าแผนผัง
บคุลากรของ สพป.เพชรบรูณ์ เขต
 ๓

450.00           450.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ             450.00 หจก.ผลสว่างพานชิ             450.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.9/2564 7-ม.ค.-64

4 ซ้ือยาก าจัดปลวกชนดิน้ า 1,400.00         1,400.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมภสัสร 
การเกษตร

         1,400.00 ร้านพรหมภสัสร 
การเกษตร

         1,400.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.10/2564 8-ม.ค.-64

5 จ้างท าตรายางส าหรับใช้ในการ
จัดเกบ็หนงัสือราชการ

760.00           760.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเจทไูซน์             760.00 ร้านเจทไูซน์             760.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.28/2564 8-ม.ค.-64

6 ซ้ือสายยางขนาด 4 หนุ สีฟา้ ความ
ยาว 100 เมตร

1,284.00         1,284.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศุภวัฒนก์ารเกษตร          1,284.00 ร้านศุภวัฒนก์ารเกษตร          1,284.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.11/2564 11-ม.ค.-64

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ประจ าเดอืน มกราคม 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 มกราคม 2564

7 ซ้ือกลอนประตู 480.00           480.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ             480.00 หจก.ผลสว่างพานชิ             480.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.12/2564 12-ม.ค.-64

8 ซ้ือลูก Drum เคร่ืองพมิพส์ านกังาน 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.14/2564 13-ม.ค.-64

9 ซ้ือวัสดุส านกังาน 14,880.00       14,880.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ        14,880.00 หจก.ผลสว่างพานชิ        14,880.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.13/2564 13-ม.ค.-64

10 จ้างท าพานพุ่มดอกไมส้ด ถวายราช
สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

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

จ.29/2564 14-ม.ค.-64

11 ซ้ือยาก าจัดศัตรูพชื และยาปอ้งกนั
ปลวก

1,460.00         1,460.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั พรหมภสัสร 
การเกษตร จ ากดั

         1,460.00 บริษทั พรหมภสัสร 
การเกษตร จ ากดั

         1,460.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.15/2564 15-ม.ค.-64

12 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ัง
โต๊ะของส านกังาน จ านวน ๑ เคร่ือง

8,610.00         8,610.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          8,610.00 ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          8,610.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.30/2564 19-ม.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 มกราคม 2564

13 ซ้ือไมย้าง 7 ศอก กจิกรรมพฒันา
ฝีมอืลูกจ้างประจ า คร้ังที่ 2

2,172.10         2,172.10  เฉพาะเจาะจง หจก.สถาพรหนองไผ่ค้า
ไม้

         2,172.10 หจก.สถาพรหนองไผ่ค้า
ไม้

         2,172.10 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.16/2564 19-ม.ค.-64

14 ซ้ือวัสดุส าหรับกจิกรรมพฒันา
ทกัษะฝีมอืด้านงานช่างของ
ลูกจ้างประจ า คร้ังที่ ๒

2,220.00         2,220.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรกอ่สร้าง          2,220.00 หจก.ไทยถาวรกอ่สร้าง          2,220.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.17/2564 19-ม.ค.-64

15 ซ้ือหวัฉีดน้ า 2 อนั 599.20           599.20  เฉพาะเจาะจง ร้านศุภวัฒนก์ารเกษตร             599.20 ร้านศุภวัฒนก์ารเกษตร             599.20 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.18/2564 19-ม.ค.-64

16 ซ้ือยาปอ้งกนัปลวก 160.00           160.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั พรหมภสัสร 
การเกษตร จ ากดั

            160.00 บริษทั พรหมภสัสร 
การเกษตร จ ากดั

            160.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.19/2564 21-ม.ค.-64

17 จ้างถ่ายเอกสารการประชุมเพื่อ
เร่งรัดเบกิจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

964.80           964.80  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ             964.80 หจก.ผลสว่างพานชิ             964.80 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.31/2564 21-ม.ค.-64

18 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 
ทะเบยีน กฉ 4701 พช.

7,751.08         7,751.08  เฉพาะเจาะจง บริษทั มติซูออโต้
เพชรบรูณ์ จ ากดั

         7,751.08 บริษทั มติซูออโต้
เพชรบรูณ์ จ ากดั

         7,751.08 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.32/2564 25-ม.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 มกราคม 2564

19 จ้างท าปา้ยไวนลิและปา้ยโฟม
บอร์ดประชาสัมพนัธ์หนว่ยงาน

5,307.00         5,307.00  เฉพาะเจาะจง นายภราดร ภมูสุิรินทร์          5,307.00 นายภราดร ภมูสุิรินทร์          5,307.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.33/2564 25-ม.ค.-64

20 ซ้ือวัสดุส าหรับกจิกรรมการ
ประเมนิสัมฤทธิผลการปฏบิติังาน
ในหนา้ที่ต าแหนง่รองผู้อ านวยการ
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

480.00           480.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ             480.00 หจก.ผลสว่างพานชิ             480.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.20/2564 26-ม.ค.-64

21 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,320.00         2,320.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          2,320.00 ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          2,320.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.21/2564 27-ม.ค.-64

22 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โนต้บุ๊ก ยี่หอ้ Lenovo จ านวน ๑ 
เคร่ือง

4,550.00         4,550.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          4,550.00 ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          4,550.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.34/2564 27-ม.ค.-64

23 ซ้ือชุดดรัมเคร่ืองพมิพส์ านกังาน 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.22/2564 28-ม.ค.-64

24 จ้างพมิพแ์บบบตัรประจ าตัว
เจ้าหนา้ที่ของรัฐ

6,420.00         6,420.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอดับเบลิยู. 
เทคโนโลยี  จ ากดั

         6,420.00 บริษทั พเีอดับเบลิยู. 
เทคโนโลยี  จ ากดั

         6,420.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.35/2564 28-ม.ค.-64

  รวมทั้งสิ้น 73,488.18    73,488.18    73,488.18           73,488.18




