
 
รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือกาจัดหาพัสดุประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256๓ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 
ราคากลาง 

(บาท) 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

  
ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

1 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง 100,000  - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมือง
อุตรดิตถ ์จ้ากัด 

100,000 

 สหกรณ์การเกษตรเมือง
อุตรดิตถ ์จ้ากัด 

100,000 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 1/2563 
ลงวันท่ี 20 ตลุาคม 2563 

ไม่ม ี

2 จัดจ้างท้าพวงมาลา(ร.9) 2,000  -  เฉพาะเจาะจง ร้านขุนต้น 
๒,000 

ร้านขุนต้น 
๒,000 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 1/2563 
ลงวันท่ี 12 ตลุาคม 2563 

ไม่ม ี

3 จัดจ้างท้าพวงมาลา(ร.5) 1,500  - เฉพาะเจาะจง ร้านขุนต้น 
1,000 

ร้านขุนต้น 
1,000 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 2/2563 
ลงวันท่ี 22 ตลุาคม 2563 

ไม่ม ี

4 จัดจ้างท้าพานพุ่มดอกไม้สด
สีขาว/แดง เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพครบ 126 
ปี 

1,000  - เฉพาะเจาะจง ร้านขุนต้น 
1,000 

ร้านขุนต้น 
1,000 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 3/2563 
ลงวันท่ี 20 ตลุาคม 2563 

ไม่ม ี

5 จัดจ้างขยายพระบรมฉายา
ลักษณ์รัชกาลที่5 

1,000  -  เฉพาะเจาะจง ร้านจุฬาปริ้นท์ 
1,000 

ร้านจุฬาปริ้นท์ 
1,000 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 5/2563 
ลงวันท่ี 21 ตลุาคม 2563 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256๓ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 
ราคากลาง 

(บาท) 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

  
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 จัดซื้อน้้าดื่ม 170  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดอตุรดติถ์สตาร์

ไอซ ์
270 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดอตุรดติถ์สตาร์
ไอซ ์

270 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 3/2563 
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2563 

ไม่ม ี

2 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 3,774  - เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
3,774 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
3,774 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 4/2563 
ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 
2563 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256๓ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 
ราคากลาง 

(บาท) 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

  
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 
(กระดาษถ่ายเอกสาร) 

2,295 - เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
2,295 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
๒,๒๙๕ 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 8/2563 
ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 

ไม่ม ี

2 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร 

3,500 -  เฉพาะเจาะจง บริษัทเอส.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์
จ้ากัด 

3,500 

บริษัทเอส.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์
จ้ากัด 

3,500 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 9/2563 
ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 

ไม่ม ี

3 จัดจ้างท้ากรอบรูป ร.10,
ราชินี และป้ายไวนิล 

1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านจุฬาปริ้นท ์
1,000 

ร้านจุฬาปริ้นท ์
1,000 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 6/2563 
ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 

ไม่ม ี

4 จัดจ้างจ้างท้าไวนลิ
ประชาสมัพันธ์งานขึ้นปีใหม่ 

900  - เฉพาะเจาะจง ร้านจุฬาปริ้นท ์
900 

ร้านจุฬาปริ้นท ์
900 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 7/2563 
ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 
ราคากลาง 

(บาท) 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

  
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อน้้าดื่ม 180 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดอตุรดติถ์สตาร์
ไอซ ์

180 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดอตุรดติถ์สตาร์
ไอซ ์

180 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 10/2564 
ลงวันท่ี 5 มกราคม 2564 

ไม่ม ี

2 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต ์ 17,000 -  เฉพาะเจาะจง ส้านักงานพระพุทธศาสนา
อุตรดิตถ ์

17,000 

ส้านักงานพระพุทธศาสนา
อุตรดิตถ ์

17,000 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีบันทึกตกลงจ้าง 
3/2564 
ลงวันท่ี 28 มกราคม 2564 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 
ราคากลาง 

(บาท) 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

  
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อน้้าดื่ม 90 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดอตุรดติถ์
สตารไ์อซ ์

90 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดอตุรดติถ์
สตารไ์อซ ์

90 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 11/2564 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2564 

ไม่ม ี

2 จัดซื้อน้้าดื่ม(วัสดสุ้านักงาน) 2,000 -  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดอตุรดติถ์
สตารไ์อซ ์

2,000 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดอตุรดติถ์
สตารไ์อซ ์

2,000 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 12/2564 
ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ ์2564 

ไม่ม ี

3 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร ์ 300 - เฉพาะเจาะจง ร้านซีจีซัพพลาย 
300 

ร้านซีจีซัพพลาย 
300 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 8/2564 
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 

ไม่ม ี

4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร ์ 600  - เฉพาะเจาะจง ร้านซีจีซัพพลาย 
600 

ร้านซีจีซัพพลาย 
600 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 9/2564 
ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2564 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 
ราคากลาง 

(บาท) 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

  
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน  
จ้านวน 11 รายการ 

7,506 - เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
7,506 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
7,506 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 14/2564 
ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2564 

ไม่ม ี

2 จัดจ้างท้าพานพุ่มดอกไม้สด
(วันพระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย) 

800 -  เฉพาะเจาะจง ร้านขุนต้น 
800 

ร้านขุนต้น 
800 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 10/2564 
ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2564 

ไม่ม ี

3 จัดจ้างท้าพานพุ่มดอกไม้สด
(ร.3) 

1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านขุนต้น 
1,000 

ร้านขุนต้น 
1,000 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 11/2564 
ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2564 

ไม่ม ี

4 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต ์ 51,000  - เฉพาะเจาะจง นายประสาท รัตนเพชร 
51,000 

นายประสาท รัตนเพชร 
51,000 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีบันทึกตกลงจ้าง 4/2564 
ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2564 

ไม่ม ี

5 จัดจ้างพนักงานท้าความ
สะอาด 

39,600  - เฉพาะเจาะจง นางเรณู เอี่ยมอร่าม 
39,000 

นางเรณู เอี่ยมอร่าม 
39,000 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีบันทึกตกลงจ้าง 5/2563 
ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2564 

ไม่ม ี

6 จัดจ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

43,560  - เฉพาะเจาะจง นายเสนอ เรืองรักษา 
43,560 

นายเสนอ เรืองรักษา 
43,560 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีบันทึกตกลงจ้าง 6/2564 
ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2564 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 
ราคากลาง 

(บาท) 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

  
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดโุครงการนิเทศ 
ติดตาม 6 รายการ 

2,700 - เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
2,700 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
2,700 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 15/2564 
ลงวันท่ี 2 เมษายน 2564 

ไม่ม ี

2 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 8,000 -  เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
8,000 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
8,000 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 16/2564 
ลงวันท่ี 23 เมษายน 2564 

ไม่ม ี

3 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 7,678 - เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
7,678 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
7,678 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 17/2564 
ลงวันท่ี 23 เมษายน 2564 

ไม่ม ี

4 จัดจ้างท้าพานพุ่มดอกไม้สด 800  - เฉพาะเจาะจง ร้านขุนต้น 
800 

ร้านขุนต้น 
800 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 12/2564 
ลงวันท่ี 5 เมษายน 2564 

ไม่ม ี

5 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่าย
เอกสาร 

12,000  - เฉพาะเจาะจง บริษัทเอส.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์
จ้ากัด 

12,000 

บริษัทเอส.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์
จ้ากัด 

12,000 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 13/2564 
ลงวันท่ี 7 เมษายน 2564 

ไม่ม ี

6 จัดจ้างท้าตรายาง 760  - เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
760 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
760 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 14/2564 
ลงวันท่ี 22 เมษายน 2564 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 
ราคากลาง 

(บาท) 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

  
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 4,750 - เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
4,750 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
4,750 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 18/2564 
ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

ไม่ม ี

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,598 -  เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
5,598 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
5,598 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 19/2564 
ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

ไม่ม ี

3 จัดซื้อวัสดโุครงการนิเทศ 
ติดตาม 4 รายการ 

12,555 - เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
12,555 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
12,555 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 20/2564 
ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2564 

ไม่ม ี

4 จัดจ้างท้าป้ายสติกเกอร์พมิพ์
ลายตดิฟิวเจอร์บอร์ด
ท้าเนียบ 

650  - เฉพาะเจาะจง ร้านจุฬาปริ้นท์ 
650 

ร้านจุฬาปริ้นท์ 
650 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 15/2564 
ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

ไม่ม ี

5 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 
ยี่ห้อ Canon MP 281 

300  - เฉพาะเจาะจง ร้านซีจีซัพพลาย 
300 

ร้านซีจีซัพพลาย 
300 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 16/2564 
ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

ไม่ม ี

6 จัดจ้างท้าคู่มือปฏิบตัิงาน
บุคลากรการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 

3,870  - เฉพาะเจาะจง ร้านวิไล 
3,870 

ร้านวิไล 
3,870 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 17/2564 
ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2564 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 
ราคากลาง 

(บาท) 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

  
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 
 

4,997 - เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
4,997 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
4,997 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 21/2564 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 

ไม่ม ี

2 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 3,500 -  เฉพาะเจาะจง บริษัทเอส.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร
จ้ากัด 

3,500 

บริษัทเอส.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์
จ้ากัด 

3,500 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 22/2564 
ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

ไม่ม ี

3 จัดจ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศยีห่้อ 
SHARP 

4,500 - เฉพาะเจาะจง ร้านกายเก้าแอร์เซอร์วสิ 
4,500 

ร้านกายเก้าแอร์เซอร์วสิ 
4,500 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 18/2564 
ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 

ไม่ม ี

4 จัดจ้างท้าป้ายอะคริลิค
ท้าเนียบผู้อ้านวยการ 
ส้านักงาน 

5,029  - เฉพาะเจาะจง ร้านจุฬาปริ้นท์ 
5,029 

ร้านจุฬาปริ้นท์ 
5,029 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 19/2564 
ลงวันท่ี มิถุนายน 2564 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 
ราคากลาง 

(บาท) 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

  
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 
 

5,107 - เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
5,107 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
5,107 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 23/2564 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

ไม่ม ี

2 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 2,600 -  เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
2,600 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
2,600 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 24/2564 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 

ไม่ม ี

3 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 4,937 - เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
4,937 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
4,937 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 25/2564 
ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 

ไม่ม ี

4 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 5,420 - เฉพาะเจาะจง ร้านศรชัยพานิช 
5,420 

ร้านศรชัยพานิช 
5,420 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 26/2564 
ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

ไม่ม ี

5 จัดจ้างซ่อมท้าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 

2,500 - เฉพาะเจาะจง ร้านกายเก้าแอร์เซอร์วสิ 
2,500 

ร้านกายเก้าแอร์เซอร์วสิ 
2,500 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 20/2564 
ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 

ไม่ม ี

6 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์
ส้านักงานและคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 

2,700 - เฉพาะเจาะจง ร้านซีจีซัพพลาย 
2,700 

ร้านซีจีซัพพลาย 
2,700 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 21/2564 
ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 
ราคากลาง 

(บาท) 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

  
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 16,590 - เฉพาะเจาะจง บ.ชัยวัฒน์พานิช(พิชัย)จ้ากัด 
16,590 

บ.ชัยวัฒน์พานิช(พิชัย)จ้ากัด 
2,295 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 27/2564 
ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 

ไม่ม ี

2 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 10,814 -  เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
10,814 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
10,814 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 28/2564 
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 

ไม่ม ี

3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,463 - เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
1,463 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
1,463 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งช้ือ 29/2564 
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม  2564 

ไม่ม ี

4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

1,590 - เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
1,590 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
1,590 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งช้ือ 30/2564 
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 

ไม่ม ี

5 จัดจ้างท้าป้ายอะคริลิค 20,544 - เฉพาะเจาะจง ร้านจุฬาปริ้นท์ 
20,544 

ร้านจุฬาปริ้นท์ 
20,544 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 22/2564 
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 

ไม่ม ี

6 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร ์ 1,600 - เฉพาะเจาะจง ร้านซีจีซัพพลาย 
1,600 

ร้านซีจีซัพพลาย 
1,600 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 23/2564 
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 
ราคากลาง 

(บาท) 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

  
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 
 

8,148 - เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
8,148 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
8,148 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 31/2564 
ลงวันท่ี 15 กันยายน 2564 

ไม่ม ี

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6,650 -  เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
6,650 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
6,650 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 32/2564 
ลงวันท่ี 15 กันยายน 2564 

ไม่ม ี

3 จัดซื้อน้้าดื่ม 135 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดอตุรดติถ์
สตารไ์อซ ์

135 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดอตุรดติถ์
สตารไ์อซ ์

135 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 33/2564 
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2564 

ไม่ม ี

4 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 14,000  - เฉพาะเจาะจง บริษัทเอส.เค.ไอ.เอ.เซ็นเตอร์
จ้ากัด 

14,000 

บริษัทเอส.เค.ไอ.เอ.เซ็นเตอร์
จ้ากัด 

14,000 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 34/2564 
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2564 

ไม่ม ี

5 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 15,620 - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวัฒน์พานิช 
15,620 

ร้านชัยวัฒน์พานิช 
15,620 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 35/2563 
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2563 

ไม่ม ี

6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

1,990 - เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
1,990 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
1,990 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งซื้อ 36/2564 
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2564 

ไม่ม ี

7 จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 2,050 - เฉพาะเจาะจง นายสมเจต มลูแสง 
2,050 

นายสมเจต มลูแสง 
2,050 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 24/2564 
ลงวันท่ี 7 กันยายน 2564 

ไม่ม ี

8 จัดจ้างท้าเอกสารรายงาน
ประจ้าป ี

8,500 - เฉพาะเจาะจง ร้านพี.ออฟเซ็ทอาร์ท(ป.การ
พิมพ์) 

8,500 

ร้านพี.ออฟเซ็ทอาร์ท(ป.การ
พิมพ์) 

8,500 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 25/2564 
ลงวันท่ี 7 กันยายน 2564 

ไม่ม ี

9 จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุง
ห้องน้้า 

1,206.79 - เฉพาะเจาะจง นายธนาธรณ์ เชียงส่ง 
1,206.79 

นายธนาธรณ์ เชียงส่ง 
1,206.79 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีใบสั่งจ้าง 26/2564 
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2564 

ไม่ม ี

10 จัดจ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

87,120  - เฉพาะเจาะจง นายเสนอ เรืองรักษา 
87,120 

นายเสนอ เรืองรักษา 
87,120 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีบันทึกตกลงจ้าง 7/2564 
ลงวันท่ี 13 กันยายน 2564 

ไม่ม ี

 



 

 
ที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 
ราคากลาง 

(บาท) 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

  
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

11 จัดจ้างพนักงานท้าความ
สะอาด 

79,200  - เฉพาะเจาะจง นางเรณู เอี่ยมอร่าม 
79,200 

นางเรณู เอี่ยมอร่าม 
79,200 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีบันทึกตกลงจ้าง 8/2563 
ลงวันท่ี 13 กันยายน 2564 

ไม่ม ี

12 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต ์ 116,400  - เฉพาะเจาะจง นายประสาท รัตนเพชร 
116,400 

นายประสาท รัตนเพชร 
116,400 

เสนอราคาไมเ่กิน
วงเงินงบประมาณ 

เลขท่ีบันทึกตกลงจ้าง 9/2564 
ลงวันท่ี 16 กันยายน 2564 

ไม่ม ี

 


