
สรุปผลการจัดซื้อพัสดุประจำเดือนตุลาคม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

หมายเหตุ 

1 การเกษตร 1/2565 4,760 เฉพาะเจาะจง นายประกอบ บุตรน้อย 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1 ต.ค. 2564  

2 ก่อสร้าง 2/2565 4,600 เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ จิตตะมุข 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

6 ต.ค. 2564  

3 
วิทยาศาสตร์ 

และการแพทย์ 
3/2565 4,910 เฉพาะเจาะจง นางดวงจันทร์ พวงแก้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

7 ต.ค. 2564  

4 
วิทยาศาสตร์ 

และการแพทย์ 
4/2565 4,900 เฉพาะเจาะจง นายเผด็จ กรณีย์ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

7 ต.ค. 2564  

5 
วิทยาศาสตร์ 

และการแพทย์ 
5/2565 4,704 เฉพาะเจาะจง นางนิตยา มั่นศรี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

11 ต.ค. 2564  

6 สำนักงาน 6/2565 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตต์แท้ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

20 ต.ค. 2564  

 

 



สรุปผลการจัดซื้อพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดซือ้/จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

หมาย
เหตุ 

1 ก่อสร้าง 7/2565 4,238 เฉพาะเจาะจง นายเผด็จ กรณีย์ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2 พ.ย. 2564  

2 การเกษตร 8/2565 1,960 เฉพาะเจาะจง นางสุรีย์ พรธาดาวิทย์ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5 พ.ย. 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อพัสดุประจำเดือนธันวาคม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดซือ้/จัดจ้าง 

เลขท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

หมาย
เหตุ 

1 สำนักงาน 9/2565 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตต์แท้ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

8 ธ.ค. 2564  

2 สำนักงาน 10/2565 4,064 เฉพาะเจาะจง ร้านมติต์แท้ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

27 ธ.ค. 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อพัสดุประจำเดือนมกราคม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดซือ้/จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่ซือ้หรือจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

หมาย
เหตุ 

1 ไฟฟ้าและวิทยุ 11/2565 890 เฉพาะเจาะจง 
อภิวัชร์การไฟฟ้า&โซล่า

เซลล์ 
เป็นผู้มีคุณสมบตัิตรงตาม

เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 ม.ค. 2565  

2 
วิทยาศาสตร์ 

และการแพทย์ 
12/2565 3,800 เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ จิตตะมุข 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

13 ม.ค. 2565  

3 งานบ้านงานครัว 13/2565 4,796 เฉพาะเจาะจง นางนิตยา มั่นศรี 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17 ม.ค. 2565  

4 การเกษตร 14/2565 3,719 เฉพาะเจาะจง นายเผด็จ กรณีย์ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26 ม.ค. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดซือ้/จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

หมาย
เหตุ 

1 งานบ้านงานครัว 15/2565 4,400 เฉพาะเจาะจง นางนิตยา มั่นศรี 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

1 ก.พ. 2565  

2 การเกษตร 16/2565 4,750 เฉพาะเจาะจง นางนิตยา มั่นศรี 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

8 ก.พ. 2565  

3 ก่อสร้าง 18/2565 4,956 เฉพาะเจาะจง นายเผด็จ กรณีย์ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

9 ก.พ. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อพัสดุประจำเดือนมีนาคม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดซือ้/จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

หมาย
เหตุ 

1 สำนักงาน 19/2565 1,960 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตต์แท้ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 มี.ค. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อพัสดุประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดซือ้/จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

วงเงนิที่ซื้อหรือจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

หมาย
เหตุ 

1 ก่อสร้าง 20/2565 1,290 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวุฒิ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

1 เม.ย. 2565  

2 การศึกษา 21/2565 148,284 เฉพาะเจาะจง แพร่บุ๊ค 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5 เม.ย. 2565  

3 เครื่องแต่งกาย 22/2565 3,300 เฉพาะเจาะจง บริษัทเซวาสโตร์ จำกัด 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 2565  

4 ไฟฟ้าและวิทยุ 23/2565 3,350 เฉพาะเจาะจง นางนิตยา มั่นศรี 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 เม.ย. 2565  

5 งานบ้านงานครัว 24/2565 ๔,800 เฉพาะเจาะจง นายเผด็จ กรณีย์ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
25 เม.ย. 2565  

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดซือ้/จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

หมาย
เหตุ 

1 งานบ้านงานครัว 25/2565 3,745 เฉพาะเจาะจง นางนิตยา มั่นศรี 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

9 พ.ค. 2565  

2 
วิทยาศาสตร์ 

และการแพทย์ 
26/2565 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ฯ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

19 พ.ค. 2565  

3 
วิทยาศาสตร์ 

และการแพทย์ 
27/2565 3,500 เฉพาะเจาะจง นางนิตยา มั่นศรี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

20 พ.ค. 2565  

4 ก่อสร้าง 28/2565 2,700 เฉพาะเจาะจง นายเผด็จ กรณีย์ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
24 พ.ค. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อพัสดุประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดซื้อ/จัดจา้ง 

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตผุล 

ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

หมาย
เหต ุ

1 สำนักงาน 29/2565 24,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรซัพพลาย 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

6 มิ.ย. 2565  

2 กีฬา 30/2565 8,290 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตต์แท้ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

20 มิ.ย. 2565  

3 สำนักงาน 31/2565 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรซัพพลาย 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

20 มิ.ย. 2565  

4 การเกษตร 32/2565 4,680 เฉพาะเจาะจง นางสุรีย์ พรธาดาวิทย์ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

22 มิ.ย. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดซื้อ/จัดจา้ง 

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตผุล 

ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

หมาย
เหต ุ

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดจ้างพัสดุประจำเดือนตุลาคม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

วงเงินทีจ่้าง วิธีจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

หมายเหตุ 

1 จ้างบุคลากร 1/2565 108,000 เฉพาะเจาะจง นายภัทรดนัย แตงอ่อน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1 ต.ค. 2564  

2 จ้างบุคลากร 2/2565 126,000 เฉพาะเจาะจง นายขจรศักดิ์ มัน่ศรี 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1 ต.ค. 2564  

3 จ้างบุคลากร 3/2565 91,200 เฉพาะเจาะจง นายสมาน นิลหัต 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1 ต.ค. 2564  

4 
จ้างเหมาปรับปรุง

ภูมิทัศน์ 
4/2565 7,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมชีพ หร่ายพันธ์ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

27 ต.ค. 2564  

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดจ้างพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

วงเงินทีจ่้าง วิธีจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

หมาย
เหตุ 

1 
จ้างซ่อมแซม

ระบบไฟฟ้าและ
ประปา 

5/2565 12,000 เฉพาะเจาะจง นายอำนาจ พ่ึงเพียร 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

19 พ.ย. 2564  

2 
จ้างเหมา

อินเตอร์เน็ต 
6/2565 24,968 เฉพาะเจาะจง 

บรษิัททริปเปิลที
อินเตอร์เน็ต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

22 พ.ย. 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดจ้างพัสดุประจำเดือนธันวาคม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

วงเงินทีจ่้าง วิธีจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

หมาย
เหตุ 

1 

จ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมแผงลวด

ตาข่าย  
อาคาร 216ล 

7/2565 260,000 เฉพาะเจาะจง นางลักขนา แทง่ทอง 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

17 ธ.ค. 2564  

2 
จ้างติดตั้งเสียง

ตามสาย 
8/2565 4,500 เฉพาะเจาะจง นายอำนาจ พ่ึงเพียร 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

20 ธ.ค. 2564  

3 จ้างถ่ายเอกสาร 9/2565 3,270 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินาถ ดินเพชร 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

27 ธ.ค. 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดจ้างพัสดุประจำเดือนมกราคม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

วงเงินทีจ่้าง วิธีจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

หมาย
เหตุ 

- - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดจ้างพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

วงเงินทีจ่้าง วิธีจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

หมาย
เหตุ 

- - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดจ้างพัสดุประจำเดือนมีนาคม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

วงเงินทีจ่้าง วิธีจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

หมาย
เหตุ 

1 
จ้างเว็บไซต์

สำเร็จรูปพร้อม
โดเมนac.th 

10/2565 3,210 เฉพาะเจาะจง บริษัทเว็บเซอร์วิสจำกัด 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 มี.ค. 2565  

2 
จ้างเหมาปรับปรุง

ซ่อมแซมห้อง
ประชุม 

11/2565 29,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดา แก้วเทศ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
14 มี.ค. 2565  

3 
จ้างเข้าเล่ม
เอกสาร 

12/2565 2,035 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินาถ ดินเพชร 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15 มี.ค. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดจ้างพัสดุประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

วงเงินทีจ่้าง วิธีจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

หมาย
เหตุ 

- - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดจ้างพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

วงเงินทีจ่้าง วิธีจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

หมาย
เหตุ 

1 จ้างเหมารถ 13/2565 3,500 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ พ่ึงสิทธิ์ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

1 พ.ค. 2565  

2 จ้างเหมารถ 14/2565 18,000 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา จันทร์แดง 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

11 พ.ค. 2565  

3 
จ้างซ่อมแซม

ประปา 
15/2565 4,500 เฉพาะเจาะจง นายอำนาจ พ่ึงเพียร 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

19 พ.ค. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดจ้างพัสดุประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

วงเงินทีจ่้าง วิธีจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

หมาย
เหตุ 

1 
จ้างเหมา

ซ่อมแซมหลังคา 
16/2565 14,000 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์ ห้อยกร 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

6 มิ.ย. 2565  

2 จ้างเหมารถ 17/2565 3,800 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา จันทร์แดง 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

13 มิ.ย. 2565  

3 
จ้างติดตั้งระบบ

แลนด์และ
โปรเจคเตอร์ 

19/2565 16,200 เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรซัพพลาย 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

16 มิ.ย. 2565  

4 
จ้างเหมาปรับปรุง

ภูมิทัศน์ 
20/2565 2,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมชีพ หร่ายพนัธ์ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

20 มิ.ย. 2565 
 

5 
จ้างซ่อมระบบไฟ

ส่องสว่าง 
21/2565 3,000 เฉพาะเจาะจง นายอำนาจ พ่ึงเพียร 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

20 มิ.ย. 2565 
 

6 จ้างบุคลากร 22/2565 25,250 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดา แก้วเทศ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

20 มิ.ย. 2565 
 

7 จ้างตัดโฟมบอร์ด 23/2565 1,150 เฉพาะเจาะจง ร้านไอซ์ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

21 มิ.ย. 2565 
 

8 จ้างทำไวนิล 24/2565 300 เฉพาะเจาะจง ร้านอิ่มใจ ดีไซน์ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

29 มิ.ย. 2565  

 

 



สรุปผลการจัดจ้างพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต พิจิตร 

ลำดับ 
รายการ 

จัดจ้าง 

เลขทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

วงเงินทีจ่้าง วิธีจ้าง ผู้ที่ได้คัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

หมาย
เหตุ 

- - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


