
1 ซ้ือหมึกพิมพ์สีด ำส ำหรับเคร่ือง 107,999.98 107,999.98 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 107,999.98 บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 107,999.98 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.73/2564

โรเนียวเอกสำรงำนทะเบียนวัดผล จ ำกัด จ ำกัด งบประมำณ ลว.4 ม.ค. 2564

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทำงนำฏศิลป์เพ่ือ 50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณชำย 50,000.00 ร้ำนคุณชำย 50,000.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.74/2564

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนทำง งบประมำณ ลว.7 ม.ค. 2563

นำฏศิลป์

3 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมโรงอำหำร 350,000.00 350,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 350,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 350,000.00 ไม่เกินวงเงิน สัญญำจ้ำง เลขท่ี 4/2564

ยู.วี.คอนสตรัคช่ัน ยู.วี.คอนสตรัคช่ัน งบประมำณ ลว.8 ม.ค. 2564

4 จ้ำงปรับปรุงห้องแนะแนว เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีพีทีเซอร์วิส ร้ำนทีพีทีเซอร์วิส ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี จ.35/2564

งบประมำณ ลว.11 ม.ค. 2564

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนพัฒนำ 5,440.00 5,440.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจินดำภัณฑ์ 5,440.00 ร้ำนจินดำภัณฑ์ 5,440.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.79/2564

งำนฝ่ำยบริหำรท่ัวไป งบประมำณ ลว.11 ม.ค. 2564

6 ซ้ือหมึกพิมพ์สีด ำส ำหรับเคร่ือง 188,999.96 188,999.96 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 188,999.96 บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 188,999.96 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.76/2564

โรเนียวเอกสำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร จ ำกัด จ ำกัด งบประมำณ ลว.11 ม.ค. 2564

แบบ ขสร.๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีจัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง



7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนพัฒนำ 8,350.00 8,350.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจินดำภัณฑ์ 8,350.00 ร้ำนจินดำภัณฑ์ 8,350.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.82/2564

กำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระฯ งบประมำณ ลว.11 ม.ค. 2564

วิทยำศำสตร์

8 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์โครงกำรพัฒนำ 54,970.00 54,970.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บ๊ิก คำเมร่ำ 54,970.00 บริษัท บ๊ิก คำเมร่ำ 54,970.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.87/2564
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพฯ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด งบประมำณ ลว.13 ม.ค. 2564

9 ซ้ือท่ีวัดอุณหภูมิร่ำงกำยพัฒนำ 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำรพี 10,000.00 ร้ำนยำรพี 10,000.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.85/2564
งำนอนำมัยโรงเรียน งบประมำณ ลว.13 ม.ค. 2564

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำกำรเรียน 6,700.00 6,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนักสู้ไทย 6,700.00 ร้ำนนักสู้ไทย 6,700.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.92/2564

กำรสอนของกลุ่มสำระฯสุขศึกษำ งบประมำณ ลว.18 ม.ค. 2564

และพลศึกษำ

11 ซ้ือข้อสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ 20,430.00 20,430.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน 20,430.00 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน 20,430.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.91/2564

จ ำกัด (มหำชน) จ ำกัด (มหำชน) งบประมำณ ลว.20 ม.ค. 2564

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

แบบ ขสร.๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง



12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนพัฒนำ 40,560.00 40,560.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไฟร์คอมพิจิตร 40,560.00 ร้ำนไฟร์คอมพิจิตร 40,560.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.93/2564

งำนฝ่ำยบริหำรวิชำกำร งบประมำณ ลว.20 ม.ค. 2564

13 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนพัฒนำ 16,152.00 16,152.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจินดำภัณฑ์ 16,152.00 ร้ำนจินดำภัณฑ์ 16,152.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.100/2564

งำนของกลุ่มสำระฯภำษำไทย งบประมำณ ลว.20 ม.ค. 2564

14 น้ ำมันรถตัดหญ้ำ ประจ ำเดือน 90,888.00 90,888.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นบพรสรวง 90,888.00 หจก.นบพรสรวง 90,888.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.129/2564
มกรำคม งบประมำณ ลว.1 ม.ค. 2564

15 น้ ำมันรถรำชกำร ประจ ำเดือน 10,403.70 10,403.70 เฉพาะเจาะจง หจก.นบพรสรวง 10,403.70 หจก.นบพรสรวง 10,403.70 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.128/2564
มกรำคม งบประมำณ ลว.1 ม.ค. 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564

แบบ ขสร.๑

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีจัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง


