
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







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

จัดจ้าง คัดเลือก ซ้ือ/จ้าง
1 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์

โนต้บุ๊ก ยี่หอ้ Toshiba satellite 
รุ่น L730 จ านวน 1 เคร่ือง

2,800.00         2,800.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          2,800.00 ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          2,800.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.40/2564 1-ม.ีค.-64

2 จ้างท าเอกสารรายงานการประเมนิ
สัมฤทธิผลการปฏบิติังานในหนา้ที่
ต าแหนง่รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์ 
เขต 3

1,547.20         1,547.20  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

         1,547.20 ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

         1,547.20 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.41/2564 5-ม.ีค.-64

3 ซ้ือวัสดุด าเนนิการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปกีารศึกษา 2563

7,000.00         7,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          7,000.00 หจก.ผลสว่างพานชิ          7,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.32/2564 8-ม.ีค.-64

4 จ้างถ่ายเอกสารการประชุมแนว
ทางการประเมนิตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรังประสิทธิภาพใน
การปฏบิติัราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

506.00           506.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ             506.00 หจก.ผลสว่างพานชิ             506.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.42/2564 10-ม.ีค.-64

5 ซ้ือคาบเูรเตอร์ส าหรับเคร่ืองตัด
หญ้าของส านกังาน

580.00           580.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศุภวัฒนก์ารเกษตร             580.00 ร้านศุภวัฒนก์ารเกษตร             580.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.31/2564 1-ม.ีค.-64

6 จ้างท าเอกสารแผนปฏบิติัการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

10,330.00       10,330.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

       10,330.00 ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

       10,330.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.43/2564 11-ม.ีค.-64

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ประจ าเดอืน มนีาคม 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 มนีาคม 2564

7 ซ้ือสายช าระส าหรับหอ้งน้ าของ
ส านกังาน

2,448.00         2,448.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรบงึสาม
พนักอ่สร้าง

         2,448.00 หจก.ไทยถาวรบงึสาม
พนักอ่สร้าง

         2,448.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.34/2564 15-ม.ีค.-64

8 ซ้ือวัสดุโครงการพฒันาระบบ
บริหารจัดการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

4,530.00         4,530.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          4,530.00 หจก.ผลสว่างพานชิ          4,530.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.33/2564 11-ม.ีค.-64

9 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 
ทะเบยีน กฉ 4701 พช.

3,363.01         3,363.01  เฉพาะเจาะจง บริษทั มติซูออโต้
เพชรบรูณ์ จ ากดั

         3,363.01 บริษทั มติซูออโต้
เพชรบรูณ์ จ ากดั

         3,363.01 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.44/2564 12-ม.ีค.-64

10 ซ้ืออปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 13,760.00       13,760.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส        13,760.00 ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส        13,760.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.35/2564 15-ม.ีค.-64

11 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพมิพข์อง
ส านกังานฯ จ านวน ๒ เคร่ือง

4,090.00         4,090.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          4,090.00 ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          4,090.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.45/2564 15-ม.ีค.-64

12 จ้างถ่ายเอกสารระเบยีบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วงเงินการเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบคุลากรฯ คร้ังที่
 ๒/๒๕๖๔

145.60           145.60  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ             145.60 หจก.ผลสว่างพานชิ             145.60 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.46/2564 16-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 มนีาคม 2564

13 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการพจิารณา
ส่งผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จ
เปน็ที่ประจักษ์

225.20           225.20  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ             225.20 หจก.ผลสว่างพานชิ             225.20 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.48/2564 18-ม.ีค.-64

14 ซ้ือวัสดุส าหรับการปรับปรุงภมูิ
ทศันข์องส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ 
เขต ๓

3,025.00         3,025.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรบงึสาม
พนักอ่สร้าง

         3,025.00 หจก.ไทยถาวรบงึสาม
พนักอ่สร้าง

         3,025.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.36/2564 19-ม.ีค.-64

15 ซ้ือวัสดุส านกังาน 18,550.00       18,550.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ        18,550.00 หจก.ผลสว่างพานชิ        18,550.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.37/2564 22-ม.ีค.-64

16 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 55,000.00       55,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพวิเตอร์
แลนด์ โอเอ จ ากดั

       55,000.00 บริษทั คอมพวิเตอร์
แลนด์ โอเอ จ ากดั

       55,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.38/2564 22-ม.ีค.-64

17 จ้างถ่ายเอกสารการรายงาน
เกี่ยวกบัที่ราชพสัดุ

231.60           231.60  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ             231.60 หจก.ผลสว่างพานชิ             231.60 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.47/2564 16-ม.ีค.-64

18 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 
ทะเบยีน กฉ 4701 พช.

16,264.00       16,264.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มติซูออโต้
เพชรบรูณ์ จ ากดั

       16,264.00 บริษทั มติซูออโต้
เพชรบรูณ์ จ ากดั

       16,264.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.49/2564 22-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 มนีาคม 2564

19 ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการพฒันา
ระบบฐานข้อมลูประชากรวัยเรียน

2,000.00         2,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          2,000.00 หจก.ผลสว่างพานชิ          2,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.39/2564 23-ม.ีค.-64

20 จ้างถ่ายเอกสารประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผลและการนเิทศการศึกษา

984.00           984.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ             984.00 หจก.ผลสว่างพานชิ             984.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.50/2564 23-ม.ีค.-64

21 ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการประเมนิ
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปทีี่ ๓ ปกีารศึกษา 
๒๕๖๓

4,130.00         4,130.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          4,130.00 หจก.ผลสว่างพานชิ          4,130.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.40/2564 24-ม.ีค.-64

22 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 
ทะเบยีน กฉ 1479 พช.

11,239.28       11,239.28  เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญชัยออโต้ 
กรุ๊ป จ ากดั

       11,239.28 บริษทั เจริญชัยออโต้ 
กรุ๊ป จ ากดั

       11,239.28 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.51/2564 25-ม.ีค.-64

23 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพมิพย์ี่หอ้ FUJI
 XEROX รุ่น Docuprint C1110 
จ านวน 1 เคร่ือง

2,200.00         2,200.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          2,200.00 ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          2,200.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.52/2564 25-ม.ีค.-64

24 ซ้ือดินปลูกต้นไม้ 1,000.00         1,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศุภวัฒนก์ารเกษตร          1,000.00 ร้านศุภวัฒนก์ารเกษตร          1,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.41/2564 29-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 มนีาคม 2564

25 ซ้ือกล่องพลาสติกส าหรับจัดเกบ็
เอกสาร ประจ าป ี2563

57,600.00       57,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เมก้าโปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด

       57,600.00 บริษทั เมก้าโปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด

       57,600.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.42/2564 30-ม.ีค.-64

รวมทั้งสิ้น 223,548.89    223,548.89   223,548.89     223,548.89     




