
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







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

จัดจ้าง คัดเลือก ซ้ือ/จ้าง
1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 

ทะเบยีน นข 3689 พช. โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

3,849.86         3,849.86  เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนสิสัน
เพชรบรูณ์ จ ากดั

         3,849.86 บริษทั สยามนสิสัน
เพชรบรูณ์ จ ากดั

         3,849.86 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.53/2564 1-เม.ย.-64

2 จ้างท าเอกสารแผนพฒันา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.
2563-2565) ทบทวนปงีบประมาณ
 พ.ศ.2564

3,660.00         3,660.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

         3,660.00 ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

         3,660.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.54/2564 1-เม.ย.-64

3 จ้างถ่ายเอกสาร จากงบประจ า
ส านกังาน ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔

560.40           560.40  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ             560.40 หจก.ผลสว่างพานชิ             560.40 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.55/2564 2-เม.ย.-64

4 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ซีทรูส าหรับติด
ประตูกระจกของกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ

1,052.10         1,052.10  เฉพาะเจาะจง ร้านเจทไูซน์          1,052.10 ร้านเจทไูซน์          1,052.10 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.56/2564 5-เม.ย.-64

5 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ
ภายในอาคารส านกังาน

34,050.00       34,050.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบงึสามพนัแอร์        34,050.00 ร้านบงึสามพนัแอร์        34,050.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.57/2564 7-เม.ย.-64

6 ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการประเมนิ
ความสามารถด้านการอา่นของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 ปี
การศึกษา 2563

6,459.00         6,459.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          6,459.00 หจก.ผลสว่างพานชิ          6,459.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.43/2564 19-เม.ย.-64

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ประจ าเดอืน เมษายน 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 เมษายน 2564

7 ซ้ือชุดทอ่น้ าทิ้งทองเหลืองชุบพร้อม
กอ๊กน้ าเซรามคิ

2,995.00         2,995.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรบงึสาม
พนักอ่สร้าง

         2,995.00 หจก.ไทยถาวรบงึสาม
พนักอ่สร้าง

         2,995.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.44/2564 20-เม.ย.-64

8 ซ้ือกระดาษส าหรับจัดท ารายงาน
ผลการปฏบิติังานของ ผอ. และ 
รอง ผอ.

4,350.00         4,350.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          4,350.00 หจก.ผลสว่างพานชิ          4,350.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.45/2564 22-เม.ย.-64

9 ซ้ือหมกึเคร่ืองพมิพส์ าหรับจัดท า
รายงานผลการปฏบิติังานของ ผอ. 
และ รอง ผอ.

5,440.00         5,440.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          5,440.00 ร้านบ.ีแอล.เซอร์วิส          5,440.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.46/2564 22-เม.ย.-64

10 จ้างท าเอกสารรายงานสรุปผลการ
ปฏบิติังานในหนา้ที่ต าแหนง่
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

2,491.20         2,491.20  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

         2,491.20 ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

         2,491.20 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.58/2564 23-เม.ย.-64

11 เช่าพื้นที่จัดเกบ็เว็บไซต์ 
(HOSTING) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 
2564-30 ก.ย. 2564 (6 เดือน)

25,000.02       25,000.02  เฉพาะเจาะจง ร้านเอสโอซีเอน็
คอมพวิเตอร์

       25,000.02 ร้านเอสโอซีเอน็
คอมพวิเตอร์

       25,000.02 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.59/2564 27-เม.ย.-64

12 จ้างเข้าเล่มเอกสาร บญัชีถือจ่าย
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

200.00           200.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

            200.00 ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

            200.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.61/2564 28-เม.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 เมษายน 2564

13 จ้างเข้าเล่มเอกสาร การปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศักราช ๒๕๕๑

960.00           960.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

            960.00 ร้านศรีเทพนานาวัสดุ
ส่ิงพมิพ์

            960.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.60/2564 28-เม.ย.-64

14 ซ้ือไมฝ้าเฌอร่า และปนูเทพื้น 749.00           749.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรบงึสาม
พนักอ่สร้าง

            749.00 หจก.ไทยถาวรบงึสาม
พนักอ่สร้าง

            749.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.47/2564 29-เม.ย.-64

15 ซ้ือต้นเตยทอง 2,000.00         2,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาชัย 2          2,000.00 ร้านลัดดาชัย 2          2,000.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.48/2564 29-เม.ย.-64

16 ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรมและธรรมาภบิาล
ในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)

4,600.00         4,600.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานชิ          4,600.00 หจก.ผลสว่างพานชิ          4,600.00 มคุีณสมบติัครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.49/2564 29-เม.ย.-64

รวมทั้งสิ้น 98,416.58     98,416.58     98,416.58      98,416.58      




