
1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนางานปกครอง 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีพีทีเซอร์วิส 5,200.00 ร้านทีพีทีเซอร์วิส 5,200.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.193/2564

โรงเรียน งบประมาณ ลว.5 พ.ค. 2564

2 จ้างปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสีย 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไลวรรณ  ปรีเปรม 35,000.00 นางวิไลวรรณ  ปรีเปรม 35,000.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง เลขท่ี จ.94/2564

ห้องส้วมหอประชุมโรงเรียน งบประมาณ ลว.11 พ.ค. 2564

3 จ้างทาสีขาวห้องปฏิบัติการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีพีทีเซอร์วิส 12,000.00 ร้านทีพีทีเซอร์วิส 12,000.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง เลขท่ี จ.95/2564

ห้อง ม.2,ม.3 อาคาร 3 งบประมาณ ลว.12 พ.ค. 2564

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ้ารุงห้องน้้า 12,980.00 12,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรเคหะภัณฑ์ 12,980.00 ร้านพิจิตรเคหะภัณฑ์ 12,980.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.199/2564

ห้องส้วมของฝ่ายบริหารท่ัวไป (2002) (2002) งบประมาณ ลว.19 พ.ค. 2564

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนารักษาบ้ารุง 7,102.00 7,102.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐยนต์อะไหล่ 7,102.00 หจก.ประเสริฐยนต์อะไหล่ 7,102.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.200/2564

และจัดสภาพแวดล้อมฯ (ส้านักงานใหญ่) (ส้านักงานใหญ่) งบประมาณ ลว.21 พ.ค. 2564

6 ซ้ือโต๊ะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุจณิชาครุภัณฑ์ 1 495,000.00 ร้านรุจณิชาครุภัณฑ์ 1 495,000.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.132/2564

มอก.1494-2541 งบประมาณ ลว.24 พ.ค. 2564

ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

แบบ ขสร.๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก



7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพานิชโลหะกิจ 15,000.00 ร้านไทยพานิชโลหะกิจ 15,000.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.217/2564

ภายในบริเวณโรงเรียนของ งบประมาณ ลว.25 พ.ค. 2564

ฝ่ายบริหารท่ัวไป

8 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ้ารุงห้องน้้า 13,665.00 13,665.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรเคหะภัณฑ์ 13,665.00 ร้านพิจิตรเคหะภัณฑ์ 13,665.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.205/2564

ห้องส้วมของฝ่ายบริหารท่ัวไป (2002) (2002) งบประมาณ ลว.25 พ.ค. 2564

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้านักงานพัฒนา 17,070.00 17,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตราภัณฑ์ 17,070.00 ร้านพิจิตราภัณฑ์ 17,070.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.204/2564

งานฝ่ายบริหารงบประมาณ งบประมาณ ลว.25 พ.ค. 2564

10 จ้างปรับปรุงโรงอาหาร 87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไลวรรณ  ปรีเปรม 87,500.00 นางวิไลวรรณ  ปรีเปรม 87,500.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง เลขท่ี จ.101/2564

(ปูพ้ืนกระเบ้ืองโรงอาหาร) งบประมาณ ลว.28 พ.ค. 2564

จ้านวน  250  ตารางเมตร

11 จ้างปรับพ้ืนท่ีและจัดสวนบริเวณ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไลวรรณ  ปรีเปรม 35,000.00 นางวิไลวรรณ  ปรีเปรม 35,000.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง เลขท่ี จ.100/2564

หน้าอาคาร 7 งบประมาณ ลว.28 พ.ค. 2564

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

แบบ ขสร.๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา



13 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนางาน 6,840.00 6,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยาคาร 6,840.00 ร้านพิทยาคาร 6,840.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.207/2564

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบประมาณ ลว.28 พ.ค. 2564

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนางาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไออิเล็คโทรนิค 10,000.00 ร้านวีไออิเล็คโทรนิค 10,000.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.208/2564

ฝ่ายบริหารงานบุคคล งบประมาณ ลว.28 พ.ค. 2564

15 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้เสริมหลักสูตร 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีพีทีเซอร์วิส 80,000.00 ร้านทีพีทีเซอร์วิส 80,000.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.194/2564

พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งบประมาณ ลว.5 พ.ค. 2564

16 น้้ามันรถตัดหญ้า ประจ้าเดือน 12,692.00 12,692.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นบพรสรวง 12,692.00 หจก.นบพรสรวง 12,692.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.210/2564

พฤษภาคม งบประมาณ ลว.5 พ.ค. 2564

17 น้้ามันรถราชการ ประจ้าเดือน 5,110.00 5,110.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นบพรสรวง 5,110.00 หจก.นบพรสรวง 5,110.00 ไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ซ.211/2564

พฤษภาคม งบประมาณ ลว.5 พ.ค. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบ ขสร.๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564


