สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
430

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้นาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

บริษทั วอร์คอม-พีที จากัด
ราคา 430- บาท
ร้านฅนศิลป์
ราคา 750– บาท

บริษทั วอร์คอม-พีที จากัด
ราคา 430- บาท
ร้านฅนศิลป์
ราคา 750– บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุ
คอมพิวเตอร์โดยตรง
เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างจัดทาป้ายและ
สื่อสิ่งพิมพ์ทกุ ชนิดซึ่งเป็นผู้รับจ้างโดยตรงและ
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง

2 จัดจ้างออกแบบและทาป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โครงการการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

750

3 จัดซื้อวัสดุหล่อลื่นและเชื้อเพลิง โครงการการดาเนินงานขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

900

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 900- บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 900- บาท

4 จัดจ้างออกแบบและทาป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง (โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
พุทธศักราช 2564)
5 จัดซื้อเครื่องไทยธรรม (โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564)

2,000

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านฅนศิลป์
ราคา 2,000– บาท

ร้านฅนศิลป์
ราคา 2,000– บาท

4,600

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านไทยพิทกั ษ์
ราคา 4,600- บาท

ร้านไทยพิทกั ษ์
ราคา 4,600- บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างจัดทาป้ายและ
สื่อสิ่งพิมพ์ทกุ ชนิดซึ่งเป็นผู้รับจ้างโดยตรงและ
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
เป็นผู้จาหน่ายสังฆภัณฑ์เครื่องสังฆภัณฑ์ทกุ
ชนิด ผ้าไตรจีวร เครื่องบวช เครื่องกฐิน

6 จัดซื้อเครื่องไทยธรรม (โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564)

3,000

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านยิ่งเจริญ
ราคา 3,000- บาท

ร้านยิ่งเจริญ
ราคา 3,000- บาท

เป็นผู้จาหน่ายสังฆภัณฑ์เครื่องสังฆภัณฑ์ทกุ
ชนิด ผ้าไตรจีวร เครื่องบวช เครื่องกฐิน

7 จัดซื้อวัสดุสานักงาน (โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564)
8 ค่าจัดซื้อวัสดุหล่อลื่นและเชื้อเพลิง (โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
พุทธศักราช 2564)
9 จัดจ้างเหมาจัดสถานที่ (โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่อง
ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564)
10 จัดจ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

4,400

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านคลังวิทยา
ราคา 4,400– บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 1,000- บาท
นายวิเชษฐ ฤทธิสุนทร
4,000- บาท
บริษทั วอร์คอม – พีที จากัด
ราคา 1,990- บาท

ร้านคลังวิทยา
ราคา 4,400– บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 1,000- บาท
นายวิเชษฐ ฤทธิสุนทร
4,000- บาท
บริษทั วอร์คอม – พีที จากัด
ราคา 1,990- บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง
เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง

1,000

4,000
1,990

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างงานโดยตรง
เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุ
คอมพิวเตอร์โดยตรง

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

11 จัดซื้อเครื่องไทยธรรม (โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 จังหวัดพัทลุง )

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
11,000

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้นาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านไทยพิทกั ษ์
ราคา 11,000- บาท

ร้านไทยพิทกั ษ์
ราคา 11,000- บาท

เป็นผู้จาหน่ายสังฆภัณฑ์เครื่องสังฆภัณฑ์ทกุ
ชนิด ผ้าไตรจีวร เครื่องบวช เครื่องกฐิน

12 จัดจ้างเหมาจัดสถานที่และอาหารว่าง/เครื่องดื่ม(โครงการรวมใจเทิดไท้
สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
2564 จังหวัดพัทลุง )

12,050

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นายสุรัตน์ เกิดดา
12,050- บาท

นายสุรัตน์ เกิดดา
12,050- บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างงานโดยตรง

13 จัดจ้างเหมาจัดสถานที่และอาหารว่าง/เครื่องดื่ม(โครงการรวมใจเทิดไท้
สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
2564 จังหวัดพัทลุง )

3,525

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นางหนูเล็ก คาทองสุข
ราคา 3,525– บาท

นางหนูเล็ก คาทองสุข
ราคา 3,525– บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างงานโดยตรง

14 จัดจ้างเหมาจัดสถานที่และอาหารว่าง/เครื่องดื่ม(โครงการรวมใจเทิดไท้
สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
2564 จังหวัดพัทลุง )

3,525

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นางนรียา สมจิตต์
3,525– บาท

ราคา นางนรียา สมจิตต์
ราคา 3,525– บาท

15 จัดจ้างออกแบบและทาป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง
(โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 จังหวัดพัทลุง )

2,760

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านฅนศิลป์
ราคา 2,760– บาท

ร้านฅนศิลป์
ราคา 2,760– บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างจัดทาป้ายและ
สื่อสิ่งพิมพ์ทกุ ชนิดซึ่งเป็นผู้รับจ้างโดยตรงและ
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

16 จัดซื้อวัสดุสานักงาน (โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 จังหวัดพัทลุง )
17 จัดซื้อวัสดุหล่อลื่นและเชื้อเพลิง (โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบัน
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 จังหวัด
พัทลุง )

7,140

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านคลังวิทยา
ราคา 7,140– บาท

ร้านคลังวิทยา
ราคา 7,140– บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง

2,000

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 2,000- บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 2,000- บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง

18 จัดจ้างเหมาออกแบบและทาป้ายไวนิล (โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564)

1,200

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านฅนศิลป์
ราคา 1,200– บาท

ร้านฅนศิลป์
ราคา 1,200– บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างจัดทาป้ายและ
สื่อสิ่งพิมพ์ทกุ ชนิดซึ่งเป็นผู้รับจ้างโดยตรงและ
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างงานโดยตรง

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

19 จัดจ้างเหมาทาอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
1,400

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้นาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุรัยดา สาระณะ
ราคา 1,400- บาท

นางสาวสุรัยดา สาระณะ
ราคา 1,400- บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างงานโดยตรง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

20 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564)

1,500

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 1,500- บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 1,500- บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง

21 จัดซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการค่าย
เยาวชนสมานฉันท์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจิตอาสา
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564)

5,620

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านคลังวิทยา
ราคา 5,620 บาท

ร้านคลังวิทยา
ราคา 5,620 บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง

22 จัดซื้อวัสดุเกษตร (โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564)

8,280

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นายสีนอง อาภัยฤทธิ์
ราคา 8,280– บาท

นายสีนอง อาภัยฤทธิ์
ราคา 8,280– บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุเกษตร
โดยตรง

