สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2564 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จัดซื้อเครื่องไทยธรรม โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 จังหวัดพัทลุง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
11,000

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ผู้นาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
ร้านไทยพิทกั ษ์
ราคา 11,000- บาท

ร้านไทยพิทกั ษ์
ราคา 11,000- บาท

เป็นผู้จาหน่ายสังฆภัณฑ์เครื่องสังฆภัณฑ์ทกุ ชนิด
ผ้าไตรจีวร เครื่องบวช เครื่องกฐิน

2 จ้างเหมาจัดสถานที่และทาอาหารเพล อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการ
รวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมรวมพลังทางศาสนา
เสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 จังหวัดพัทลุง

12,125

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นายสุรัตน์ เกิดดา
ราคา12,125.– บาท

นายสุรัตน์ เกิดดา
ราคา12,125.– บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างโดยตรง

3 จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการรวมใจเทิดไท้
สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความ
สมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหาคม 2564 จังหวัดพัทลุง

3,525

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นางหนูเล็ก คาทองสุข
ราคา 3,525.- บาท

นางหนูเล็ก คาทองสุข
ราคา 3,525.- บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างโดยตรง

4 จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการรวมใจเทิดไท้
สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความ
สมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหาคม 2564 จังหวัดพัทลุง

3,525

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นางนรียา สมจิตต์
ราคา 3,525.- บาท

นางนรียา สมจิตต์
ราคา 3,525.- บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างโดยตรง

5 จัดซื้วสั ดุหล่อลื่นและเชื้อเพลิง โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบัน
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์พระบรมราชินนี าถ พระบรม
ราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
2564 จังหวัดพัทลุง

2,000

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 2,000- บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 2,000- บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง

6 จ้างเหมาออกแบบและทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการรวมใจเทิดไท้
สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความ
สมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหาคม 2564 จังหวัดพัทลุง

2,760

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านฅนศิลป์
ราคา 2,760– บาท

ร้านฅนศิลป์
ราคา 2,760– บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างจัดทาป้ายและสื่อ
สิ่งพิมพ์ทกุ ชนิดซึ่งเป็นผู้รับจ้างโดยตรงและเป็น
ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
7 จัดซื้อวัสดุสานักงาน โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 จังหวัดพัทลุง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
6,590

ผู้นาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
ร้านคลังวิทยา
ราคา 6,590– บาท

ร้านคลังวิทยา
ราคา 6,590– บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง

8 จ้างจัดทาข้อมูลองค์ความรู้ชุมชนคุณธรรมวัดคลองใหญ่ โครงการพัฒนา
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน “บวร On Tour” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25,000

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นางสาวภัศราภรณ์
ณ พัทลุง
ราคา 25,000.- บาท

นางสาวภัศราภรณ์
ณ พัทลุง
ราคา 25,000.- บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างงานและมีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านโดยตรง

9 จ้างจัดทาข้อมูลองค์ความรู้ชุมชนคุณธรรมปากบางนาคราชโครงการ
พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 จ้างจัดทาข้อมูลองค์ความรู้ชุมชนคุณธรรมบ้านตะโหมด โครงการพัฒนา
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน “บวร On Tour” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11 จัดซื้อวัสดุสานักงาน โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอย
ศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 จ้างเหมาออกแบบและทาสร้อยคอลูกปัดมโนราห์ โครงการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์วฒ
ั นธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT)
ประจาปี พ.ศ. 2564

25,000

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสลัยลา หมัดทองใหม่
ราคา 25,000.- บาท

นางสาวสลัยลา หมัดทองใหม่
ราคา 25,000.- บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างงานและมีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านโดยตรง

25,000

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นายอภัย สุวรรณจินดา
ราคา 25,000.- บาท

นายอภัย สุวรรณจินดา
ราคา 25,000.- บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างงานและมีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านโดยตรง

2,000

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านคลังวิทยา
ราคา 2,000.- บาท

ร้านคลังวิทยา
ราคา 2,000.- บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง

20,000

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา
ราคา 20,000.- บาท

นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา ราคา
20,000.- บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างงานและมีความรู้
ความสามารถฌพาะด้านโดยตรง

13 จ้างเหมาออกแบบและจัดทาผลิตภัณฑ์วฒ
ั นธรรมไทย (ผลิตภัณฑ์จากผ้า
บาติก มัดย้อม สีพบู าติก) โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วฒ
ั นธรรมไทย
(Cultural Product of Thailand : CPOT) ประจาปี พ.ศ. 2564
14 จัดซื้อวัสดุสานักงาน โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วฒ
ั นธรรมไทย
(Cultural Product of Thailand : CPOT) ประจาปี พ.ศ. 2564
15 จัดซื้อวัสดุหล่อลื่นและเชื้อเพลิง โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วฒ
ั นธรรม
ไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ประจาปี พ.ศ. 2564

15,000

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นายธีรโรจน์ สาระอาภรณ์
ราคา 15,000.- บาท

นายธีรโรจน์ สาระอาภรณ์
ราคา 15,000.- บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างงานและมีความรู้
ความสามารถฌพาะด้านโดยตรง

3,000

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านคลังวิทยา
ราคา 3,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 2,000- บาท

ร้านคลังวิทยา
ราคา 3,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 2,000- บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง
เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง

16 จ้างออกแบบและจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเพื่อคน
ทั้งมวลภายใต้โครงการปันน้าใจ คนไทยไม่ทิ้งกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2564

900

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านฅนศิลป์
ราคา 900– บาท

ร้านฅนศิลป์
ราคา 900– บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างจัดทาป้ายและสื่อ
สิ่งพิมพ์ทกุ ชนิดซึ่งเป็นผู้รับจ้างโดยตรงและเป็น
ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

2,000

วิธีซื้อ/จ้าง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
17 จัดซื้อวัสดุสานักงาน โครงการจิตอาสาเพื่อคนทั้งมวลภายใต้โครงการปัน
น้าใจ คนไทยไม่ทิ้งกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2564

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
24,939

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ผู้นาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
ร้านสมบูรณ์
ราคา 24,939– บาท

ร้านสมบูรณ์
ราคา 24,939– บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

18 จัดซื้อวัสดุเกษตร โครงการจิตอาสาเพื่อคนทั้งมวลภายใต้โครงการปันน้าใจ
คนไทยไม่ทิ้งกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2564

2,670

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นายสีนอง อาภัยฤทธิ์
ราคา 2,670- บาท

นายสีนอง อาภัยฤทธิ์
ราคา 2,670- บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพจาหน่ายวัสดุการเกษตร
โดยตรง

19 จัดซื้อวัสดุหล่อลื่นและน้ามันเชื้อเพลิง โครงการจิตอาสาเพื่อคนทั้งมวล
ภายใต้โครงการปันน้าใจ คนไทยไม่ทิ้งกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2564

500

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 500- บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 500- บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง

20 จัดซื้อวัสดุสานักงาน โครงการจิตอาสาเพื่อคนทั้งมวลภายใต้โครงการปัน
น้าใจ คนไทยไม่ทิ้งกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2564

991

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านคลังวิทยา
ราคา 991.- บาท

ร้านคลังวิทยา
ราคา 991.- บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง

21 จัดซื้อวัสดุอปุ โภคบริโภค โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
รวมใจภักดิ์ สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้าใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์พระบรมราชินนี าถ พระบรม
ราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

35,424

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านสมบูรณ์
ราคา 35,424– บาท

ร้านสมบูรณ์
ราคา 35,424– บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง

22 จ้างออกแบบและทาป้ายไวนิลโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์รวมใจภักดิ์ สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้าใจ คนไทยไม่
ทิ้งกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์พระบรมราชินนี าถ พระ
บรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

576

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านฅนศิลป์
ราคา 576– บาท

ร้านฅนศิลป์
ราคา 576– บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างจัดทาป้ายและสื่อ
สิ่งพิมพ์ทกุ ชนิดซึ่งเป็นผู้รับจ้างโดยตรงและเป็น
ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

23 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจ
ภักดิ์ สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้าใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั
ปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4,000

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นายสุรัตน์ เกิดดา
ราคา 4,000.– บาท

นายสุรัตน์ เกิดดา
ราคา 4,000.– บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างโดยตรง

24 จัดซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

2,000

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านคลังวิทยา
ราคา 2,000.- บาท

ร้านคลังวิทยา
ราคา 2,000.- บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
25 จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง ฌห 6779
กรุงเทพมหานคร
26 จัดซื้อวัสดุสานักงาน โครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลาน
วิถีไทย จังหวัดพัทลุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
27 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
5,878.58

10,820
14,300

28 จ้างออกแบบและจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สอบพนักงานราชการ
เฉพาะกิจ

1,152

29 จัดซื้อวัสดุการแพทย์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

4,610

30 จัดซื้อวัสดุสานักงาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ

4,883

31 จ้างเหมาการแสดงลิเกป่า โครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ
“วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคใต้
32 จ้างเหมาการแสดงมโนราห์ โครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ
“วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคใต้
33 จ้างเหมาการแสดงหนังตะลุง โครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ
“วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคใต้
34 จ้างเหมาบันทึกเทป ตัดต่อ โครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ
“วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคใต้
35 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น
วิถีไทย” ภาคใต้
36 จัดซื้อวัสดุหล่อลื่นและน้ามันเชื้อเพลิง โครงการจัดงานมหกรรม
วัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคใต้

20,000

37 จัดซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุการแพทย์ โครงการจัดงานมหกรรม
วัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคใต้
38 จัดซื้อวัสดุสานักงาน โครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น
วิถีไทย” ภาคใต้

2,400

45,000
25,000
90,000
5,000
1,000

1,600

วิธีซื้อ/จ้าง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ผู้นาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
บริษทั มิตซูไทยยนต์กลการ
จากัด
5,878.58.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษทั มิตซูไทยยนต์กลการ จากัด
5,878.58.- บาท

เป็นผู้ประกอบจาหน่าย ซ่อมแซมและ
บารุงรักษารถยนต์โดยตรง
เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง
เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง
เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างจัดทาป้ายและสื่อ
สิ่งพิมพ์ทกุ ชนิดซึ่งเป็นผู้รับจ้างโดยตรงและเป็น
ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงานและ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยตรง
เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง
เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างโดยตรง

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านคลังวิทยา
ราคา 10,820.- บาท
ร้านคลังวิทยา
ราคา 14,300.- บาท
ร้านฅนศิลป์
ราคา 1,152.- บาท

ร้านคลังวิทยา
ราคา 10,820.- บาท
ร้านคลังวิทยา
ราคา 14,300.- บาท
ร้านฅนศิลป์
ราคา 1,152.– บาท

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านลลิตาเภสัช
4,610.- บาท
ร้านสมบูรณ์
ราคา 4,883– บาท
นายบุญยืน หนูช่วย
ราคา 20,000.- บาท
นายเกรียงเดช ขาณรงค์
ราคา 45,000 บาท
นายวิเชียร เกื้อมา
ราคา 25,000.- บาท
บริษทั มังกรหยกกรุ๊ป จากัด
ราคา 90,000.- บาท
นางสาวเพ็ญศิริ คาทอง
ราคา 5,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 1,000- บาท

ร้านลลิตาเภสัช
4,610.- บาท
ร้านสมบูรณ์
ราคา 4,883 บาท
นายบุญยืน หนูช่วย
ราคา 20,000.- บาท
นายเกรียงเดช ขาณรงค์
ราคา 45,000 บาท
นายวิเชียร เกื้อมา
ราคา 25,000.- บาท
บริษทั มังกรหยกกรุ๊ป จากัด
ราคา 90,000.- บาท
นางสาวเพ็ญศิริ คาทอง
ราคา 5,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชดีพานิช
ราคา 1,000- บาท

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านลลิตาเภสัช
2,400.- บาท
ร้านคลังวิทยา
ราคา 1,600– บาท

ร้านลลิตาเภสัช
2,400.- บาท
ร้านคลังวิทยา
ราคา 1,600– บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างโดยตรง
เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างโดยตรง
เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างโดยตรง
เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างโดยตรง
เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงานและ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยตรง
เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
39 จ้างออกแบบและจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนการ
บูรณะศาสนสถาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
900

40 จัดซื้อวัสดุสานักงาน โครงการเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
41 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
42 จัดซื้อวัสดุสานักงาน กลุ่มงานพิธกี ารศพ

3,380
500
30,000

43 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

4,474

44 จัดซื้อวัสดุสานักงาน กลุ่มงานพิธกี ารศพ

2,790

45 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการการดาเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
46 จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

520

2,700

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ผู้นาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
ร้านฅนศิลป์
ราคา 900– บาท

ร้านฅนศิลป์
ราคา 900– บาท

เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างจัดทาป้ายและสื่อ
สิ่งพิมพ์ทกุ ชนิดซึ่งเป็นผู้รับจ้างโดยตรงและเป็น
ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านคลังวิทยา
ราคา 3,380– บาท
ร้านจิรายุเอกสาร
520.- บาท
ร้านคลังวิทยา
ราคา 30,000– บาท
ร้านสมบูรณ์
ราคา 4,474– บาท
ร้านสมบูรณ์
ราคา 2,790– บาท
ร้านจิรายุเอกสาร
520.- บาท

ร้านคลังวิทยา
ราคา 3,380– บาท
ร้านจิรายุเอกสาร
520.- บาท
ร้านคลังวิทยา
ราคา 30,000– บาท
ร้านสมบูรณ์
ราคา 4,474– บาท
ร้านสมบูรณ์
ราคา 2,790– บาท
ร้านจิรายุเอกสาร
520.- บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง
เป็นผู้ประกอบการงานถ่ายเอกสาร เข่าเล่ม
โดยตรง
เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง
เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง
เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุสานักงาน
โดยตรง
เป็นผู้ประกอบการงานถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม
โดยตรง

วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านไฮเทคคอมพิวเตอร์
ราคา 2700.- บาท

ร้านไฮเทคคอมพิวเตอร์
ราคา 2700.- บาท

เป็นผู้ประกอบการที่จาหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์
โดยตรง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

