
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







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

จัดจ้าง คัดเลือก ซ้ือ/จ้าง
1 ซ้ือธงอกัษรพระปรมาภไิธย ส.ท. 1,800.00         1,800.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          1,800.00 หจก.ผลสว่างพานชิ          1,800.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 

ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.56/2564 2-ม.ิย.-64

2 ท าปา้ยไวนลิ โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลใน สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3

1,200.00         1,200.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเจทไูซน์          1,200.00 ร้านเจทไูซน์          1,200.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.71/2564 4-ม.ิย.-64

3 ซ้ือชุดดรัมของเคร่ืองพมิพ ์ยี่หอ้ 
OKI รุ่น MB 472

5,490.00         5,490.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพวิเตอร์
แลนด์ โอเอ จ ากดั

         5,490.00 บริษทั คอมพวิเตอร์
แลนด์ โอเอ จ ากดั

         5,490.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.57/2564 7-ม.ิย.-64

4 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพมิพข์อง
ส านกังานฯ จ านวน 3 เคร่ือง

5,850.00         5,850.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          5,850.00 ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          5,850.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.72/2564 7-ม.ิย.-64

5 ซ้ือวัสดุโครงการรู้จัก เข้าใจ ไมท่ิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง

1,920.00         1,920.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          1,920.00 หจก.ผลสว่างพานชิ          1,920.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.58/2564 9-ม.ิย.-64

6 จ้างท าเอกสาร รายงานการจัด
การศึกษาประจ าป ี๒๕๖๓ และ
รายงานก ากบัติดตามแผนปฏบิติั
การ ประจ าป ี๒๕๖๔

8,230.00         8,230.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

         8,230.00 ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

         8,230.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.73/2564 11-ม.ิย.-64

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ประจ าเดอืน มถุินายน 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 มถุินายน 2564

7 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพมิพข์อง
ส านกังาน ยี่หอ้ EPSON ME 
OFFICE รุ่น 900WD จ านวน 1 
เคร่ือง

4,350.00         4,350.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          4,350.00 ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          4,350.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.74/2564 22-ม.ิย.-64

8 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
ทะเบยีน กฉ 1479 พช.

4,900.60         4,900.60  เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญชัยออโต้ 
กรุ๊ป จ ากดั

         4,900.60 บริษทั เจริญชัยออโต้ 
กรุ๊ป จ ากดั

         4,900.60 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.75/2564 23-ม.ิย.-64

9 จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะหอ้งประชุมของ 
สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3

600.00           600.00  เฉพาะเจาะจง นางปาริชาติ บญุศรี             600.00 นางปาริชาติ บญุศรี             600.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.76/2564 23-ม.ิย.-64

10 ซ้ือวัสดุโครงการพฒันาระบบ
บริหารจัดการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

3,600.00         3,600.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          3,600.00 หจก.ผลสว่างพานชิ          3,600.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.59/2564 22-ม.ิย.-64

11 ซ้ือวัสดุโครงการพฒันาระบบ
บริหารจัดการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

5,640.00         5,640.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพวิเตอร์
แลนด์ โอเอ จ ากดั

         5,640.00 บริษทั คอมพวิเตอร์
แลนด์ โอเอ จ ากดั

         5,640.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.60/2564 22-ม.ิย.-64

12 ซ้ือวัสดุโครงการนเิทศ ติดตามเชิง
บรูณาการ โรงเรียนคอนเนก็ซ์อดีี 
(โรงเรียนประชารัฐ)

8,000.00         8,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          8,000.00 หจก.ผลสว่างพานชิ          8,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.61/2564 22-ม.ิย.-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 มถุินายน 2564

13 ซ้ือวัสดุประกอบการจัดท ารายงาน
ผลการถอดบทเรียนวิธีปฏบิติัที่ดี
ของ สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3

1,166.00         1,166.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          1,166.00 หจก.ผลสว่างพานชิ          1,166.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.62/2564 23-ม.ิย.-64

14 จ้างท าตรายางส าหรับประทบัตรา
กระดาษด้านที่ใช้แล้ว

2,520.00         2,520.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเจทไูซน์          2,520.00 ร้านเจทไูซน์ 2,520.00         มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.77/2564 25-ม.ิย.-64

รวมทั้งสิ้น 55,266.60     55,266.60     55,266.60      55,266.60      




