
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างท าเอกสารคู่มือประกอบการประชุม
ประสานแผนรับการตรวจราชการ

1,000.00            1,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 1,000.00   หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 1,000.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง -

2 จัดจ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือติดต้ัง
ส านักงานแห่งใหม่

25,000.00          25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วาย.อิเล็คตริคซิสเต็ม 25,000.00 หจก.เอส.วาย.อิเล็คตริคซิสเต็ม 25,000.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 155/8 มี.ค.65

3 จัดจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายการตรวจราชการฯ

2,400.00            2,400 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 2,400.00   หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 2,400.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง -

4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ 7,245.00            7,245 เฉพาะเจาะจง หจก.จิตติศึกษาภัณฑ์ 7,245.00   หจก.จิตติศึกษาภัณฑ์ 7,245.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 111/10 มี.ค.64

5 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ด าเนินโครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี (น้ ายาดับเพลิง)

2,400.00            2,400 เฉพาะเจาะจง หจก.องครักษ์เคมีภัณฑ์ 2,400.00   หจก.องครักษ์เคมีภัณฑ์ 2,400.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

6 จัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุม
สถานศึกษาพอเพียง

411.00               411 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 411.00      หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 411.00      เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง -

7 จัดจ้างท าป้ายไวนิล 1,000.00            1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านที วาย อิงเจท 1,000.00   ร้านที วาย อิงเจท 1,000.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง -

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 11,780.00          11,780 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 11,780.00 หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 11,780.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 119/11 ก.พ.64

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 25,600.00          25,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 25,600.00 หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 25,600.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 156/10 มี.ค.64

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,145.00            1145 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 1,145.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 1,145.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 17,630.00          17,630 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 17,630.00 หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 17,630.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 136/8 มี.ค.64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี  1  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี  1  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2564

12 จัดจ้างท าเอกสารประกอบการประชุม NT RT 21,560.00          21,560 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 21,560.00 หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 21,560.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 154/8 มี.ค.64

13 จัดซ้ือวัสดุโครงการ ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดี

5,395.00            5,395 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 5,395.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 5,395.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 137/17 มี.ค.64

14 จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิล 1,874.00            1,874.00   เฉพาะเจาะจง ร้านที วาย อิงเจท 1,874.00   ร้านที วาย อิงเจท 1,874.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง -

15 จัดซ้ือวัสดุจัดนิทรรศการ เพชรบูรณ์พอเพียง 2,080.00            2,080 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 2,080.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 2,080.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

16 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการประชุม 1,550.00            1,550 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 1,550.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 1,550.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 11,780.00          11,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 11,780.00 หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 11,780.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 136/10 มี.ค.64

18 จัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 11,440.00          11,440 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 11,440.00 หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 11,440.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 138/10 มี.ค.64

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,200.00            5,200 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 5,200.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 5,200.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 139/15 มี.ค.64

20 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ด าเนินโครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี (น้ ายาดับเพลิง)

1,200.00            1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านองครักษ์เคมีภัณฑ์ 1,200.00   ร้านองครักษ์เคมีภัณฑ์ 1,200.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ก.พ.64 20,681.00            20,681.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 20,681.00   หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 20,681.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 117/1 ก.พ.64

2 จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบความรู้โครงการ
พลเมืองดีฯ

675.00                 675.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 675.00       หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 675.00       เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง - 

3 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 180.00                 180.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 180.00       หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 180.00       เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง - 

4 ค่าเช่ารถตู้ทะเบียน นจ.3008 นนทบุรี มี.ค.64 22,800.00            22,800.00   เฉพาะเจาะจง บจ.แอดวานซ์โกบอล 22,800.00   บจ.แอดวานซ์โกบอล 22,800.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1/2561 /12 มิ.ย.61

5 จัดซ้ือน้ าด่ืม มี.ค.64 1,027.20              1,027.20     เฉพาะเจาะจง บจ.บูสท์ ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ 1,027.20    บจ.บูสท์ ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ 1,027.20    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

6 ค่าเช่ารถเสมารักษ์ ฮฮ 4191 เดือน มี.ค.64 19,650.00            19,650.00   เฉพาะเจาะจง บจ.แอดวานซ์โกบอล 19,650.00   บจ.แอดวานซ์โกบอล 19,650.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1/2562/16 ก.ย.62

7 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 19,200.00            19,200.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 19,200.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 19,200.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 141/24 มี.ค.64

8 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง มี.ค.64 13,096.18            13,096.18   เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพิบูลย์บริการ 13,096.18   หจก.กิจพิบูลย์บริการ 13,096.18   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 144/31 มี.ค.64

9 จัดซ้ือวัสดุโครงการ IFTE 60,000.00            60,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 60,000.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 60,000.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 143/23 มี.ค.64

10 จัดซ้ือวัสดุโครงการสนับสนุนการตรวจติดตามฯ 1,800.00              1,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 1,800.00    หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 1,800.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

11 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเล่มรายงาน โครงการ
สนับสนุนการตรวจติดตามฯ

5,000.00              5,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 5,000.00    หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 5,000.00    เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 165/23 มี.ค.64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  3  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  3  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

12 จัดซ้ือวัดสุโครงการ IFTE 29 รายการ 30,000.00            30,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 30,000.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 30,000.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 152/9 เม.ย.64

13 จัดจ้างท าป้ายไวนิลการอบรม Active learning 1,200.00              1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านที.วาย.อิงค์เจท 1,200.00    ร้านที.วาย.อิงค์เจท 1,200.00    เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง -

14 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มอบรม Active learning 7,500.00              7,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านที.วาย.อิงค์เจท 7,500.00    ร้านที.วาย.อิงค์เจท 7,500.00    เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 178/9 เม.ย.64

15 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร๋ินเตอร์ 2,400.00              2,400.00     เฉพาะเจาะจง บจ.คอมพืวเตอร์แลนด์ โอ.เอ. 2,400.00    บจ.คอมพืวเตอร์แลนด์ โอ.เอ. 2,400.00    เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง -

16 จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดทดสอบทางการศึกษา 
(O-net)

27,046.67            27,046.67   เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 27,046.67   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 27,046.67   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 148/19 พ.ค.64

17 จ้างถ่ายเอกสารประชุมโครงการขับเคล่ือนการ
พัฒนาฯปฐมวัย

3,600.00              3,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 3,600.00    หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 3,600.00    เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง -

18 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มี.ค.64 24,077.00            24,077.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 24,077.00   หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 24,077.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 158/1 มี.ค.64

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ 6,500.00              6,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 6,500.00    หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 6,500.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 140/25 มี.ค.64

20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10 รายการ 8,405.00              8,405.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 8,405.00    หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 8,405.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 142/29 มี.ค.64

21 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,830.00              2,830.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เมก้าโปรดักส์เซ็นเตอร์ 2,830.00    บจ.เมก้าโปรดักส์เซ็นเตอร์ 2,830.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือน้้ำด่ืม เม.ย.65 577.80              577.80       เฉพำะเจำะจง บจ.บูสท์ ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ 577.80       บจ.บูสท์ ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ 577.80       เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ -

2 จัดจ้ำงย้ำยเคร่ืองปรับอำกำศ 1 ตัว 6,500.00           6,500.00     เฉพำะเจำะจง หจก.สำกลเฟอร์นิเจอร์ 6,500.00    หจก.สำกลเฟอร์นิเจอร์ 6,500.00    เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 170/23 เม.ย.64

3 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำร เม.ย.64 21,246.00         21,246.00   เฉพำะเจำะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 21,246.00   หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 21,246.00   เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 169/1 เม.ย.64

4 ค่ำน้้ำมันเช้ือเพลิง 9,308.21           9,308.21     เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพิบูลย์บริกำร 9,308.21    หจก.กิจพิบูลย์บริกำร 9,308.21    เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 145/30 เม.ย.64

5 ค่ำเช่ำรถตู้ เม.ย.64 22,800.00         22,800.00   เฉพำะเจำะจง บจ.แอดวำนซ์โกบอล 22,800.00   บจ.แอดวำนซ์โกบอล 22,800.00   เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 1/2561 /12 มิ.ย.61

6 ค่ำเช่ำรถเสมำรักษ์ เม.ย.64 19,650.00         19,650.00   เฉพำะเจำะจง บจ.แอดวำนซ์โกบอล 19,650.00   บจ.แอดวำนซ์โกบอล 19,650.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 1/2562/16 ก.ย.62

7 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรระเบียบวำระกำรประชุม พสน. 1,402.50           1,402.50     เฉพำะเจำะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 1,402.50    หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 1,402.50    เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง -

8 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 25,960.00         25,960.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 25,960.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 25,960.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 157/5 พ.ค.64

9 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนกำรประชุม 14,541.00         14,541.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 14,541.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 14,541.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 155/21 มิ.ย.64

10 จัดซ้ือต้นไม้วันต้นไม้ประจ้ำปี 2564 11,150.00         11,150.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยด์คอม 11,150.00   ร้ำนสมำยด์คอม 11,150.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 154/21 พ.ค.64

11 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำนประจ้ำเดือน พ.ค.64 19,843.00         19,843.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 19,843.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 19,843.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 149/21 พ.ค.64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  1  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  1  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

12 จัดท้ำป้ำยไวนิลกิจกรรมปลูกป่ำวันต้นไม้ประจ้ำปี 2564 375.00              375.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิวเอ็มมีเดีย 375.00       ร้ำนนิวเอ็มมีเดีย 375.00       เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ -



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 21,731.00           21,731.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 21,731.00  หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 21,731.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 172/3 พ.ค.64

2 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ค.64 3,637.72            3,637.72     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพิบูลย์บริการ 3,637.72    หจก.กิจพิบูลย์บริการ 3,637.72    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

3 จัดจ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ

2,000.00            2,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 2,000.00    หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 2,000.00    เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง -

4 ค่าเช่ารถตู้ พ.ค.64 22,800.00           22,800.00   เฉพาะเจาะจง บจ.แอดวานซ์โกบอล 22,800.00  บจ.แอดวานซ์โกบอล 22,800.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1/2561 /12 มิ.ย.61

5 ค่าเช่ารถเสมารักษ์ พ.ค.64 19,650.00           19,650.00   เฉพาะเจาะจง บจ.แอดวานซ์โกบอล 19,650.00  บจ.แอดวานซ์โกบอล 19,650.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1/2562/16 ก.ย.62

6 จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมฯ 40,000.00           40,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 40,000.00  หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 40,000.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 163/14 ก.ค.64

7 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,083.00            5,083.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เมก้าโปรดักส์เซ็นเตอร์ 5,083.00    บจ.เมก้าโปรดักส์เซ็นเตอร์ 5,083.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 153/21 มิ.ย.64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  1  เดือน  กรกฎำคม พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 2,045.00              2,045.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์แก๊ส 2,045.00    ร้านนนท์แก๊ส 2,045.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

2 จัดจ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตาม

2,000.00              2,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 2,000.00    หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 2,000.00    เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 198/17 ส.ค.64

3 ค่าเช่ารถตู้ มิ.ย.64 22,800.00            22,800.00   เฉพาะเจาะจง บจ.แอดวานซ์โกบอล 22,800.00   บจ.แอดวานซ์โกบอล 22,800.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1/2561 /12 มิ.ย.61

4 ค่าเช่ารถเสมารักษ์ มิ.ย.64 19,650.00            19,650.00   เฉพาะเจาะจง บจ.แอดวานซ์โกบอล 19,650.00   บจ.แอดวานซ์โกบอล 19,650.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1/2562/ 16 ก.ย.62

5 จัดจ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน มิ.ย.64 21,110.00            21,110.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 21,110.00   หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 21,110.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 181/1 มิ.ย.64

6 จัดซ้ือวัสดุจัดท าเอกสารทางราชการและประสานงาน
การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

25,960.00            25,960.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 25,960.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 25,960.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 157/8 ก.ค.64

7 จัดซ้ือวัสดุโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการ
พัฒนากิจการลูกเสือ

6,125.00              6,125.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 6,125.00    หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 6,125.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 158/8 ก.ค.64

8 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง มิ.ย.64 8,947.78              8,947.78     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพิบูลย์บริการ 8,947.78    หจก.กิจพิบูลย์บริการ 8,947.78    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 162/1 มิ.ย.64

9 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,895.00              2,895.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เมก้าโปรดักส์ 2,895.00    บจ.เมก้าโปรดักส์ 2,895.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

10 จัดซ้ือวัสดุโครงการขับเคล่ือนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3,700.00              3,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมายด์คอม 3,700.00    ร้านสมายด์คอม 3,700.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

11 จัดซ้ือวัสดุโครงการนิเทศออนไลน์ 8,000.00              8,000.00     เฉพาะเจาะจง บจ.สมาร์ทโซลูช่ัน 8,000.00    บจ.สมาร์ทโซลูช่ัน 8,000.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 165/8 ก.ค.64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  2  เดือน  สิงหำคม พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  2  เดือน  สิงหำคม พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกลุ่มงาน ก.ค.64 17,055.00            17,055.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมพาณิชย์ 17,055.00   ร้านนิยมพาณิชย์ 17,055.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 166/5 ก.ค.64

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกลุ่มงาน ก.ค.64 11,500.00            11,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 11,500.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 11,500.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 161/5 ก.ค.64

14 จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมระบบฐานข้อมูลลูกเสือ 2,370.00              2,370.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 2,370.00    หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 2,370.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

15 จัดซ้ือวัสดุโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 1,150.00              1,150.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 1,150.00    หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 1,150.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

16 ค่าเช่ารถเสมารักษ์ ก.ค.64 19,650.00            19,650.00   เฉพาะเจาะจง บจ.แอดวานซ์โกบอล 19,650.00   บจ.แอดวานซ์โกบอล 19,650.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1/2562/16 ก.ย.62

17 ค่าเช่ารถตู้ ก.ค.64 22,800.00            22,800.00   เฉพาะเจาะจง บจ.แอดวานซ์โกบอล 22,800.00   บจ.แอดวานซ์โกบอล 22,800.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1/2561 /12 มิ.ย.61

18 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ก.ค.64 5,970.71              5,970.71     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพิบูลย์บริการ 5,970.71    หจก.กิจพิบูลย์บริการ 5,970.71    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 168/1 ก.ค.64



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างท าโล่อะคริลิคโครงการปฐมวัย 7,500.00              7,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จิตติศึกษาภัณฑ์ 7,500.00    หจก.จิตติศึกษาภัณฑ์ 7,500.00    เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 178/9 เม.ย.64

2 จัดซ้ือน้ าด่ืม ก.ค.64 684.80                 684.80       เฉพาะเจาะจง บจ.บูสท์ ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ 684.80       บจ.บูสท์ ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ 684.80       เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

3 จัดซ้ือกรอบเกียรติบัตรโครงการปฐมวัย 930.00                 930.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมพาณิชย์ 930.00       ร้านนิยมพาณิชย์ 930.00       เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

4 จัดจ้างจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดี

1,500.00              1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทีวายอิงเจท 1,500.00    ร้านทีวายอิงเจท 1,500.00    เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง -

5 จัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 2,720.00              2,720.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 2,720.00    หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 2,720.00    เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง -

6 จัดจ้างถ่ายเอกสารประจ าดือน ก.ค.64 21,190.00            21,190.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 21,190.00   หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 21,190.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 196/17 ส.ค.64

7 จัดซ้ือวัสดุโครงการประชุมปฏิบัติการประเมิน RT 21,020.00            21,020.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสมายด์คอม 21,020.00   ร้านสมายด์คอม 21,020.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 173/6 ส.ค.64

8 จัดซ้ือวัสดุโครงการประชุมปฏิบัติการประเมิน NT 21,000.00            21,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสมายด์คอม 21,000.00   ร้านสมายด์คอม 21,000.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 172/6 ส.ค.64

9 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในห้องประชุม 8,000.00              8,000.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 8,000.00    บจ.เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 8,000.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 175/12 ส.ค.64

10 จัดซ้ือวัสดุโครงการนิเทศติดตามโรงเรียนเอกชน 11,695.00            11,695.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสมายด์คอม 11,695.00   ร้านสมายด์คอม 11,695.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 164/22 ก.ค.64

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเดือน ส.ค.64 11,500.00            11,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 11,500.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 11,500.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 161/8 ก.ค.64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  1  เดือน  กันยำยน พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  1  เดือน  กันยำยน พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

12 จัดซ้ือวัสดุโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 35,068.00            35,068.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 35,068.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 35,068.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 167/6 ส.ค.64

13 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 750.00                 750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทีวายอิงเจท 750.00       ร้านทีวายอิงเจท 750.00       เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

14 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 700.00                 700.00       เฉพาะเจาะจง บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ เอ 700.00       บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ เอ 700.00       เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

15 จัดจ้างท าเอกสารประชุมโครงการขับเคล่ือนฯจัด
การศึกษา

600.00                 600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 600.00       หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 600.00       เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง -

16 จัดจ้างท าเอกสารโครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
เอกชน

45,000.00            45,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสุทัศน์การพิมพ์ 45,000.00   ร้านสุทัศน์การพิมพ์ 45,000.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 192/2 ส.ค.64

17 จัดซ้ือวัสดุโครงการตรวจนิเทศติดตามฯโรงเรียนเอกชน 25,015.00            25,015.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 25,015.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 25,015.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 176/11 ส.ค.64

18 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 
7441-001-001/64

3,800.00              3,800.00     เฉพาะเจาะจง บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ เอ 3,800.00    บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ เอ 3,800.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

19 จัดจ้างถ่ายเอกสารเดือน ก.ค.64 20,314.00            20,314.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 20,314.00   หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 20,314.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 185/1 ก.ค.64

20 จัดซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเอกชน 19,950.00            19,950.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 19,950.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 19,950.00   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 178/26 ส.ค.64

21 ค่าเช่ารถตู้ เดือน ส.ค.64 22,800.00            22,800.00   เฉพาะเจาะจง บจ.แอดวานซ์โกบอล 22,800.00   บจ.แอดวานซ์โกบอล 22,800.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1/2561 /12 มิ.ย.61

22 ค่าเช่ารถเสมารักษ์ เดือน ส.ค.64 19,650.00            19,650.00   เฉพาะเจาะจง บจ.แอดวานซ์โกบอล 19,650.00   บจ.แอดวานซ์โกบอล 19,650.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1/2562/16 ก.ย.62



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  1  เดือน  กันยำยน พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

23 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,570.00              3,570.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 3,570.00    หจก.เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 3,570.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

24 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส.ค.64 4,403.00              4,403.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 4,403.00    บจ.เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 4,403.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ -

25 ค่าจ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุม 22,000.00            22,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 22,000.00   หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 22,000.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 196/17 ส.ค.64

26 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์เสมารักษ์) 6,050.00              6,050.00     เฉพาะเจาะจง บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ เอ 6,050.00    บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ เอ 6,050.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 177/17 ส.ค.64

27 จัดจ้างท าป้ายไวนิล (ศูนย์เสมารักษ์) 25,000.00            25,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนิวเอ็มมีเดีย 25,000.00   ร้านนิวเอ็มมีเดีย 25,000.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 191/20 ส.ค.64

28 จัดจ้างท าเอกาสรประกอบวาระการประชุม 876.00                 876.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 876.00       หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 876.00       เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง -

29 จัดจ้างท าเอกสารระเบียบวาระการประชุมทบทวนและ
จัดท ายุทธศาสตร์ฯ

5,000.00              5,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 5,000.00    หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 5,000.00    เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 195/11 ส.ค.64

30 จัดจ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน สิงหาคม 2564 15,025.00            15,025.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 15,025.00   หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 15,025.00   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 197/2 ส.ค.64

31 จัดจ้างท าคู่มือประกอบการประชุม 2,000.00              2,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 2,000.00    หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์การพิมพ์ 2,000.00    เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง -

32 จัดซ้ือ Zoom Meeting Pro License(กลุ่มอ านวยการ) 8,000.00              8,000.00     เฉพาะเจาะจง บจ.สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 8,000.00    บจ.สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 8,000.00    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 174/26 ส.ค.64



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง เดือน ส.ค.64 9,071.37              9,071.37     เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพิบูลย์บริกำร 9,071.37    หจก.กิจพิบูลย์บริกำร 9,071.37    เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 186/1 ส.ค.64

2 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรประชุมจัดกิจกรรมลูกเสือ 947.00                 947.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 947.00       หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 947.00       เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ -

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 1,500.00              1,500.00     เฉพำะเจำะจง หจก.จิตติศึกษำภัณฑ์ 1,500.00    หจก.จิตติศึกษำภัณฑ์ 1,500.00    เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ -

4 จัดจ้ำงท้ำเล่มรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนศูนย์เสมำรักษ์ 1,250.00              1,250.00     เฉพำะเจำะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 1,250.00    หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 1,250.00    เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง -

5 จัดซ้ือน้้ำด่ืม เดือน ส.ค.64 749.00                 749.00       เฉพำะเจำะจง บจ.บูสดร้ิงก้ิงวอเตอร์ 749.00       บจ.บูสดร้ิงก้ิงวอเตอร์ 749.00       เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ -

6 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรสรุปผลกำรตรวจติดตำมประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำรอบปกติ พิเศษ รอบท่ี 2

4,920.00              4,920.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 4,920.00    หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 4,920.00    เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ -

7 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรสรุปผลกำรตรวจติดตำมประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำรอบปกติ พิเศษ รอบท่ี 2

10,080.00            10,080.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 10,080.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 10,080.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 188/10 ก.ย.64

8 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำนเพ่ือใช้ประสำนแผนพัฒนำจังหวัด
ภูมิภำคภำคเหนือ

5,940.00              5,940.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 5,940.00    หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 5,940.00    เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 187/10 ก.ย.64

9 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำนสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 50,000.00            50,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.จิตติศึกษำภัณฑ์ 50,000.00   หจก.จิตติศึกษำภัณฑ์ 50,000.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 179/9 ก.ย.64

10 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรด้ำเนินกำรสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 5,000.00              5,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 5,000.00    หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 5,000.00    เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 207/3 ก.ย.64

11 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรส่งเสริมต่อต้ำนกำรทุจริต 6,000.00              6,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.สำกลเฟอร์นิเจอร์ 6,000.00    หจก.สำกลเฟอร์นิเจอร์ 6,000.00    เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 180/9 ก.ย.64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  1  เดือน  กันยำยน พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  1  เดือน  กันยำยน พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

12 จัดจ้ำงท้ำป้ำยไวนิลจัดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 14,680.00            14,680.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิวเอ็มมีเดีย 14,680.00   ร้ำนนิวเอ็มมีเดีย 14,680.00   เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 208/3 ก.ย.64

13 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรนิเทศเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 25,600.00            25,600.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 25,600.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 25,600.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 191/15 ก.ย.64

14 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรนิเทศจัดกิจกรรมยุวกำชำดใน
สถำนศึกษำ

3,145.00              3,145.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 3,145.00    หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 3,145.00    เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ -

15 จัดซ้ือและติดต้ังกล้องวงจรปิด 35,000.00            35,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.สำกลเฟอร์นิเจอร์ 35,000.00   หจก.สำกลเฟอร์นิเจอร์ 35,000.00   เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 203/2 ก.ย.64

16 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
เพชรบูรณ์

23,375.00            23,375.00   เฉพำะเจำะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 23,375.00   หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 23,375.00   เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 201/6 ก.ย.64

17 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนตำม
นโยบำยตรวจรำชกำร

3,750.00              3,750.00     เฉพำะเจำะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 3,750.00    หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 3,750.00    เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง -

18 จัดจ้ำงท้ำเล่มเอกสำรรำยงำนขับเคล่ือนเป้ำหมำยของ
สหประชำชำติ SDG4

40,000.00            40,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 40,000.00   หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 40,000.00   เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 205/7 ก.ย.64

19 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำร ท้ำเล่มเอกสำรกิจกรรมกำรติดตำม
และรำยงำนผลฯ

31,000.00            31,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 31,000.00   หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 31,000.00   เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 202/6 ก.ย.64

20 จัดจ้ำงท้ำส่ือกำรบันทึกข้อมูล NTSPA และ CATAS 30,000.00            30,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนโคกศึกษภัณฑ์ 30,000.00   ร้ำนบ้ำนโคกศึกษภัณฑ์ 30,000.00   เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 199/17 ส.ค.64

21 จัดซ้ือวัสดุท้ำส่ือกำรบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ 
NTSPA และ CATAS

44,400.00            44,400.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 44,400.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 44,400.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 190/17 ส.ค.64

22 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำร
ตรวจติดตำมฯ

2,960.00              2,960.00     เฉพำะเจำะจง บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ เอ 2,960.00    บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ เอ 2,960.00    เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 193/15 ก.ย.64



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  1  เดือน  กันยำยน พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

23 จัดจ้ำงท้ำคู่มือกำรจัดกิจกรรรมยุวกำชำดในสถำนศึกษำ 6,000.00              6,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 6,000.00    หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 6,000.00    เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 204/15 ก.ย.64

24 จัดจ้ำงท้ำป้ำยไวนิลประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำร
ทุจริตฯ

3,600.00              3,600.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิวเอ็มมีเดีย 3,600.00    ร้ำนนิวเอ็มมีเดีย 3,600.00    เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง -

25 จัดจ้ำงพิมพ์สต๊ิกเกอร์ซีทรูโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมและบูรณำกำรเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต

21,550.00            21,550.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิวเอ็มมีเดีย 21,550.00   ร้ำนนิวเอ็มมีเดีย 21,550.00   เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 206/6 ก.ย.64

26 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,100.00            12,100.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 12,100.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 12,100.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 192/6 ก.ย.64

27 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรขับเคล่ือนกำรศึกษำปฐมวัย 22,975.00            22,975.00   เฉพำะเจำะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 22,975.00   หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 22,975.00   เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 210/17 ก.ย.64

28 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรผลกำรด้ำเนินงำนตำมนโยบำยกำร
ตรวจรำชกำรฯ

1,000.00              1,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 1,000.00    หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 1,000.00    เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง -

29 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำรประจ้ำเดือน 
กันยำยน 2564

25,001.50            25,001.50   เฉพำะเจำะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 25,001.50   หจก.พี.เค.เพชรบูรณ์กำรพิมพ์ 25,001.50   เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 216/1 ก.ย.64

30 จ้ดจ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 4,350.00              4,350.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.ดี.คอมพิวเตอร์ 4,350.00    หจก.เอส.วี.ดี.คอมพิวเตอร์ 4,350.00    เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง -

31 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน เดือน ก.ย.64 72,930.00            72,930.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิยมพำณิชย์ 72,930.00   ร้ำนนิยมพำณิชย์ 72,930.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 194/20 ก.ย.64

32 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน เดือน ก.ย.64 23,000.00            23,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 23,000.00   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 23,000.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 195/20 ก.ย.64

33 จัดจ้ำงท้ำท้ำเนียบบุคลำกร 9,900.00              9,900.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิวเอ็มมีเดีย 9,900.00    ร้ำนนิวเอ็มมีเดีย 9,900.00    เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 213/17 ก.ย.64



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  1  เดือน  กันยำยน พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

34 จัดจ้ำงท้ำผ้ำม่ำนห้องประชุม 35,071.00            35,071.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนม่ำนธำรพระกรโฮมฯ 35,071.00   ร้ำนม่ำนธำรพระกรโฮมฯ 35,071.00   เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 215/20 ก.ย.64

35 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้นกันและป้องกันยำเสพติด 7,560.00              7,560.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 7,560.00    หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 7,560.00    เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 199/17ก.ย.64

36 จัดซ้ือน้้ำด่ืม เดือน กันยำยน 64 749.00                 749.00       เฉพำะเจำะจง บจ.บูสดร้ิงก้ิงวอเตอร์ 749.00       บจ.บูสดร้ิงก้ิงวอเตอร์ 749.00       เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ -

37 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ฮง-9133 กทม. 57,513.04            57,513.04   เฉพำะเจำะจง บจ.โตโยต้ำเพชรบูรณ์ 57,513.04   บจ.โตโยต้ำเพชรบูรณ์ 57,513.04   เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 217/20 ก.ย.64

38 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ฮง-9133 กทม. 3,528.86              3,528.86     เฉพำะเจำะจง บจ.โตโยต้ำเพชรบูรณ์ 3,528.86    บจ.โตโยต้ำเพชรบูรณ์ 3,528.86    เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง -

39 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน เดือน ก.ย.64 10,000.00            10,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยด์คอม 10,000.00   ร้ำนสมำยด์คอม 10,000.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 198/20 ก.ย.64

40 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 26,115.00            26,115.00   เฉพำะเจำะจง บจ.เมก้ำโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 26,115.00   บจ.เมก้ำโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 26,115.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 197/20 ก.ย.64

41 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน เดือน ก.ย.64 69,016.00            69,016.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยด์คอม 69,016.00   ร้ำนสมำยด์คอม 69,016.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 196/20 ก.ย.64

42 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน เดือน ก.ย.64 41,366.51            41,366.51   เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 41,366.51   หจก.เพชรบูรณ์ศึกษำภัณฑ์ 41,366.51   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 206/29 ก.ย. 64

43 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ฮง-9133 กทม. 12,455.61            12,455.61   เฉพำะเจำะจง บจ.โตโยต้ำเพชรบูรณ์ 12,455.61   บจ.โตโยต้ำเพชรบูรณ์ 12,455.61   เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 222/30 ก.ย.64

44 จัดจ้ำงท้ำสีรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ฮง-9133 กทม. 70,000.00            70,000.00   เฉพำะเจำะจง อู่ ป.รวมช่ำง 70,000.00   อู่ ป.รวมช่ำง 70,000.00   เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 214/20 ก.ย.64



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  1  เดือน  กันยำยน พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

45 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน เดือน ก.ย.64 43,150.00            43,150.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยด์คอม 43,150.00   ร้ำนสมำยด์คอม 43,150.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 205/ 29 ก.ย. 64

46 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รำยกำร 92,410.00            92,410.00   เฉพำะเจำะจง บจ.ออฟฟิศเมท 92,410.00   บจ.ออฟฟิศเมท 92,410.00   เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 202/22 ก.ย.64


