
1 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนพัฒนำงำน 7,490.00 7,490.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไฟร์คอมพิจิตร 7,490.00 ร้ำนไฟร์คอมพิจิตร 7,490.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.143/2564

พัสดุ งบประมำณ ลว.1 มี.ค. 2564

2 จ้ำงเหมำรถโดยสำรปรับอำกำศ 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นบพรสรวงทัวร์ 8,000.00 หจก.นบพรสรวงทัวร์ 8,000.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี จ.63/2564

จ ำนวน 1 คัน ไปค่ำยเสริมประสบ- งบประมำณ ลว.3 มี.ค. 2564

กำรณ์เพ่ิมเติมในมหำวิทยำลัย

(เทคนิคปฏิบัติกำรเคมี)

ณ มหำวิทยำลัยนเรศวร

จ.พิษณุโลก วันท่ี 7 มี.ค.2564

3 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนพัฒนำ 9,600.00 9,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจอำร์ คอมพิวเตอร์ 9,600.00 ร้ำนเจอำร์ คอมพิวเตอร์ 9,600.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.149/2564

งำนพัสดุ งบประมำณ ลว.3 มี.ค. 2564

4 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนพัฒนำ 10,800.00 10,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจอำร์ คอมพิวเตอร์ 10,800.00 ร้ำนเจอำร์ คอมพิวเตอร์ 10,800.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.149/2564

งำนพัสดุ งบประมำณ ลว.8 มี.ค. 2564

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ของ 66,403.00 66,403.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 66,403.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 66,403.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.152/2564

กลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไบโอซำยน์เซอร์วิส ไบโอซำยน์เซอร์วิส งบประมำณ ลว.15 มี.ค. 2564

ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

ผู้เสนอราคา

แบบ ขสร.๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันท่ี  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2564

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีจัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก



7 จ้ำงก ำจัดขยะภำยในบริเวณ 1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยมำนพ เจริญพันธ์ 1,800.00 นำยมำนพ เจริญพันธ์ 1,800.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี จ.102/2564

โรงเรียน งบประมำณ ลว.9 มี.ค. 2564

8 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศห้องโสตฯ 3,990.00 3,990.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีพีทีเซอร์วิส 3,990.00 ร้ำนทีพีทีเซอร์วิส 3,990.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี จ.103/2564

งบประมำณ ลว.11 มี.ค. 2564

9 จ้ำงเหมำท ำตะแกรงกันนก 23,000.00 23,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงศ์ธร วรรณศรี 23,000.00 นำยพงศ์ธร วรรณศรี 23,000.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี จ.104/2564

อำคำร 6 งบประมำณ ลว.11 มี.ค. 2564

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำงำนฝ่ำย 3,120.00 3,120.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจอำร์ คอมพิวเตอร์ 3,120.00 ร้ำนเจอำร์ คอมพิวเตอร์ 3,120.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.142/2564

บริหำรวิชำกำร งบประมำณ ลว.11 มี.ค. 2564

11 ซ้ือน้ ำยำท ำควำมสะอำด 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเค.เค.เอส คลีนน่ิง 4,500.00 ร้ำนเค.เค.เอส คลีนน่ิง 4,500.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.143/2564

ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป งบประมำณ ลว.11 มี.ค. 2564

12 ซ้ือหลอดไฟฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 1,300.00 1,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริวรรณกำรไฟฟ้ำ 1,300.00 ร้ำนศิริวรรณกำรไฟฟ้ำ 1,300.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.144/2564

งบประมำณ ลว.12 มี.ค. 2564

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2564

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีจัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุปผู้เสนอราคา

แบบ ขสร.๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร



13 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน 4,076.00 4,076.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวรัญญำ 4,076.00 ร้ำนวรัญญำ 4,076.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.145/2564

ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป งบประมำณ ลว.13 มี.ค. 2564

14 จ้ำงเติมน้ ำยำแอร์รถรำชกำร 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงเดช แอร์ 500.00 ร้ำนช่ำงเดช แอร์ 500.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี จ.105/2564

งบประมำณ ลว.17 มี.ค. 2564

15 จ้ำงซ่อมรถรำชกำร กข-4155 4,742.00 4,742.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอล เอ พี 4,742.00 บริษัท แอล เอ พี 4,742.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี จ.106/2564

เทรดด้ิง จ ำกัด เทรดด้ิง จ ำกัด งบประมำณ ลว.17 มี.ค. 2564

16 จ้ำงท ำป้ำยช่ือโรงเรียน 1,050.00 1,050.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ป๊อบนิด ปร้ินท์ต้ิง 1,050.00 หจก.ป๊อบนิด ปร้ินท์ต้ิง 1,050.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี จ.109/2564

งบประมำณ ลว.17 มี.ค. 2564

17 น้ ำมันรถรำชกำร ประจ ำเดือน 13,860.00 13,860.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นบพรสรวง 13,860.00 หจก.นบพรสรวง 13,860.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.150/2564

มีนำคม งบประมำณ ลว.1 มี.ค. 2564

18 น้ ำมันรถตัดหญ้ำ ประจ ำเดือน 9,844.00 9,844.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นบพรสรวง 9,844.00 หจก.นบพรสรวง 9,844.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.151/2564

มีนำคม งบประมำณ ลว.1 มี.ค. 2564

ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุปผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

แบบ ขสร.๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันท่ี  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2564

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง


