แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพะเยำ
ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
51,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
51,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

39,600.00

39,600.00

เฉพาะเจาะจง

43,560.00

43,560.00

เฉพาะเจาะจง

300.00

300.00

เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
นายสุรินทร์ ศรีจริยากร
51,00.00
นางปราณิสา ฟูเฟือง
39,600.00
นายธนู อินวงศ์วรรณ
43,560.00
ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
300.00
ร้านเหรียญทองพานิช
210.00
ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
1,270.00
ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
500.00
ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
1,000.00
นายณรงค์ ธเนศสกุล
24,750.00
ร้านซากุระ อิงค์เจ็ท
700.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 01/2563
ลงวันที่ 28 ต.ค. 2562
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 02/2563
ลงวันที่ 28 ต.ค. 2562
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 03/2563
ลงวันที่ 28 ต.ค. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 269/2562
ลงวันที่ 30 ก.ย. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 270/2562
ลงวันที่ 30 ก.ย. 2562
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 272/2562
ลงวันที่ 30 ก.ย. 2562
ใบเสร็จ เล่มที่ 02 เลขที่ 055
ลงวันที่ 13 ต.ค. 2562
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 1/2563
ลงวันที่ 17 ต.ค. 2562
ใบสัง่ เช่า เลขที่ 2/2563
ลงวันที่ 21 ต.ค. 2562
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 3/2563
ลงวันที่ 22 ต.ค. 2562

4

จ้างเหมาบริการพนักงาน
ขับรถยนต์
จ้างเหมาบริการพนักงาน
ทาความสะอาด
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษา
ความปลอดภัย
จัดซือ้ น้าดืม่

5

จัดซือ้ หนังสือพิมพ์

210.00

210.00

เฉพาะเจาะจง

6

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

1,270.00

1,270.00

เฉพาะเจาะจง

7

จัดทาพวงมาลาดอกไม้สด

500.00

500.00

เฉพาะเจาะจง

8

1,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

24,750.00

24,750.00

เฉพาะเจาะจง

700.00

700.00

เฉพาะเจาะจง

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส
40,000.00

หจก.วันสิริ เซอร์วิส
40,000.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 4/2563
ลงวันที่ 22 ต.ค. 2562

12

จัดทาพวงมาลาดอกไม้สด
และพานพุ่มดอกไม้สด
เช่ารถยนต์โดยสารขนาด
ไม่ต่ากว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
จัดทาสติก๊ เกอร์ตราสัญลักษณ์
สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
จัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลืน่ (น้ามันดีเซลและ
น้ามันเบ็นซิน)
จัดซือ้ น้าดืม่

200.00

200.00

เฉพาะเจาะจง

13

จัดซือ้ หนังสือพิมพ์

210.00

210.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
200.00
ร้านเหรียญทองพานิช
210.00

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
200.00
ร้านเหรียญทองพานิช
210.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 5/2563
ลงวันที่ 28 ต.ค. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 6/2563
ลงวันที่ 28 ต.ค. 2562

2
3

9
10

11

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
นายสุรินทร์ ศรีจริยากร
51,00.00
นางปราณิสา ฟูเฟือง
39,600.00
นายธนู อินวงศ์วรรณ
43,560.00
ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
300.00
ร้านเหรียญทองพานิช
210.00
ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
1,270.00
ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
500.00
ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
1,000.00
นายณรงค์ ธเนศสกุล
24,750.00
ร้านซากุระ อิงค์เจ็ท
700.00

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพะเยำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
471.00

รำคำกลำง
(บำท)
471.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

14

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

15

จัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว

3,935.00

3,935.00

เฉพาะเจาะจง

16

จัดทาพวงมาลาดอกไม้สด

500.00

500.00

เฉพาะเจาะจง

17

จัดซือ้ น้าดืม่

100.00

100.00

เฉพาะเจาะจง

18

จัดซือ้ หนังสือพิมพ์

180.00

180.00

เฉพาะเจาะจง

19

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

402.00

402.00

เฉพาะเจาะจง

20

จัดทาพวงมาลาดอกไม้สด

500.00

500.00

เฉพาะเจาะจง

21

จัดจ้างซ่อมเครือ่ งพิมพ์

1,200.00

1,200.00

เฉพาะเจาะจง

22

จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

3,590.00

3,590.00

เฉพาะเจาะจง

23

จัดจ้างทาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ฯ
จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

1,260.00

1,260.00

เฉพาะเจาะจง

1,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

1,240.00

1,240.00

เฉพาะเจาะจง

26

จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทา
รูปเล่มรายงานฯ
จัดซือ้ น้าดืม่

300.00

300.00

เฉพาะเจาะจง

27

จัดซือ้ หนังสือพิมพ์

220.00

220.00

เฉพาะเจาะจง

24
25

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
471.00
471.00
ร้านทวีพูน ซัพพลาย
ร้านทวีพูน ซัพพลาย
3,935.00
3,935.00
ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
500.00
500.00
ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
100.00
100.00
ร้านเหรียญทองพานิช
ร้านเหรียญทองพานิช
180.00
180.00
ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
402.00
402.00
ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
500.00
500.00
บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด
1,200.00
1,200.00
บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด
3,590.00
3,590.00
ร้าน เจ - ปริน๊ ท์
ร้าน เจ - ปริน๊ ท์
1,260.00
1,260.00
ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
1,000.00
1,000.00
ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
1,240.00
1,240.00
ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
300.00
300.00
ร้านเหรียญทองพานิช
ร้านเหรียญทองพานิช
220.00
220.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 7/2563
ลงวันที่ 28 ต.ค. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 8/2563
ลงวันที่ 7 พ.ย. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 9/2563
ลงวันที่ 11 พ.ย. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 11/2563
ลงวันที่ 28 พ.ย. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 12/2563
ลงวันที่ 28 พ.ย. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 13/2563
ลงวันที่ 28 พ.ย. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 14/2563
ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 15/2563
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 16/2563
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 17/2563
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 18/2563
ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 19/2563
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 20/2563
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 21/2563
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2562

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพะเยำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง
(บำท)
762.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

28

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

29

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

4,151.00

4,151.00

เฉพาะเจาะจง

30

จัดทาพานพุ่มดอกไม้สด

1,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

31

จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

14,350.00

14,350.00

เฉพาะเจาะจง

32

จัดซือ้ น้าดืม่

200.00

200.00

เฉพาะเจาะจง

33

จัดซือ้ หนังสือพิมพ์

190.00

190.00

เฉพาะเจาะจง

34

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

715.00

715.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
715.00

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
715.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 28/2563
ลงวันที่ 31 ม.ค. 2563

35

จัดทาพานพุ่มดอกไม้สด

500.00

500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
500.00

ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
500.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 29/2563
ลงวันที่ 27 ก.พ. 2563

36

จัดซือ้ น้าดืม่

300.00

300.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
300.00

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
300.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 30/2563
ลงวันที่ 28 ก.พ. 2563

37

จัดซือ้ หนังสือพิมพ์

220.00

220.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเหรียญทองพานิช
220.00

ร้านเหรียญทองพานิช
220.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 31/2563
ลงวันที่ 28 ก.พ. 2563

38

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

512.00

512.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
512.00

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
512.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 32/2563
ลงวันที่ 28 ก.พ. 2563

39

จัดจ้างล้างเครือ่ งปรับอากาศ
เติมน้ายาเครือ่ งปรับอากาศฯ

5,600.00

5,600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านลักษณ์แอร์
5,600.00

ร้านลักษณ์แอร์
5,600.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 33/2563
ลงวันที่ 19 มี.ค. 2563

40

จัดจ้างทาตรายาง

180.00

180.00

เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
180.00

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
180.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 34/2563
ลงวันที่ 19 มี.ค. 2563

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
762.00
762.00
ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
4,151.00
4,151.00
ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
1,000.00
1,000.00
บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด
14,350.00
14,350.00
ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
200.00
200.00
ร้านเหรียญทองพานิช
ร้านเหรียญทองพานิช
190.00
190.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 22/2563
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2562
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 23/2563
ลงวันที่ 16 ม.ค. 2563
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 24/2563
ลงวันที่ 16 ม.ค. 2563
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 25/2563
ลงวันที่ 17 ม.ค. 2563
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 26/2563
ลงวันที่ 31 ม.ค. 2563
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 27/2563
ลงวันที่ 31 ม.ค. 2563

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
762.00

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพะเยำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
3,525.00

รำคำกลำง
(บำท)
3,525.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
3,525.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 35/2563
ลงวันที่ 23 มี.ค. 2563

41

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

42

จัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว

4,050.00

4,050.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านอยูด่ ีพาณิชย์
4,050.00

ร้านอยูด่ ีพาณิชย์
4,050.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 36/2563
ลงวันที่ 23 มี.ค. 2563

43

จัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลืน่ (น้ามันดีเซลและ
น้ามันเบ็นซิน)

600.00

600.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส
600.00

หจก.วันสิริ เซอร์วิส
600.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 37/2563
ลงวันที่ 26 มี.ค. 2563

44

จัดจ้างทาป้ายไวนิลข้อมูล
สารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา

400.00

400.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซากุระ อิงค์เจ็ท
400.00

ร้านซากุระ อิงค์เจ็ท
400.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 38/2563
ลงวันที่ 27 มี.ค. 2563

45

จ้างเหมาบริการพนักงาน
ขับรถยนต์

51,000.00

51,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสุรินทร์ ศรีจริยากร
51,00.00

นายสุรินทร์ ศรีจริยากร
51,00.00

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 04/2563
ลงวันที่ 31 มี.ค. 2563

46

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษา
ความปลอดภัย
จ้างเหมาบริการพนักงาน
ทาความสะอาด

39,600.00

39,600.00

เฉพาะเจาะจง

43,560.00

43,560.00

เฉพาะเจาะจง

นางปราณิสา ฟูเฟือง
39,600.00
นายธนู อินวงศ์วรรณ
43,560.00

นางปราณิสา ฟูเฟือง
39,600.00
นายธนู อินวงศ์วรรณ
43,560.00

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 05/2563
ลงวันที่ 31 มี.ค. 2563
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 06/2563
ลงวันที่ 31 มี.ค. 2563

47

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
3,525.00

48

จัดซือ้ น้าดืม่

300.00

300.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
300.00

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
300.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 39/2563
ลงวันที่ 31 มี.ค. 2563

49

จัดซือ้ หนังสือพิมพ์

210.00

210.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเหรียญทองพานิช
210.00

ร้านเหรียญทองพานิช
210.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 40/2563
ลงวันที่ 31 มี.ค. 2563

50

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

817.00

817.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
817.00

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
817.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 41/2563
ลงวันที่ 31 มี.ค. 2563

51

จัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลืน่ (น้ามันดีเซลและ
น้ามันเบ็นซิน)

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส
40,000.00

หจก.วันสิริ เซอร์วิส
40,000.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 42/2563
ลงวันที่ 31 มี.ค. 2563

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพะเยำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
3,600.00

รำคำกลำง
(บำท)
3,600.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ร้านเจริญศักดิ์
3,600.00

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านเจริญศักดิ์
3,600.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 43/2563
ลงวันที่ 31 มี.ค. 2563

ร้าน เจ - ปริน๊ ท์
750.00
ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
370.00

ร้าน เจ - ปริน๊ ท์
750.00
ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
370.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 44/2563
ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 45/2563
ลงวันที่ 20 เม.ย. 2563

52

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

53

750.00

750.00

เฉพาะเจาะจง

54

จัดจ้างทาป้ายไวนิลจัดตัง้
โรงทาน (สมเด็จพระสังฆราชฯ)
จัดจ้างทาตรายาง

370.00

370.00

เฉพาะเจาะจง

55

จัดซือ้ น้าดืม่

300.00

300.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
300.00

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
300.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 46/2563
ลงวันที่ 30 เม.ย. 2563

56

จัดซือ้ หนังสือพิมพ์

180.00

180.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเหรียญทองพานิช
180.00

ร้านเหรียญทองพานิช
180.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 47/2563
ลงวันที่ 30 เม.ย. 2563

57

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

862.00

862.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
862.00

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
862.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 48/2563
ลงวันที่ 30 เม.ย. 2563

58

จัดซือ้ วัสดุการเกษตร

640.00

640.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านอุดมเนิสเซอรี่
640.00

ร้านอุดมเนิสเซอรี่
640.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 49/2563
ลงวันที่ 30 เม.ย. 2563

59

จัดซือ้ วัสดุการเกษตร

500.00

500.00

เฉพาะเจาะจง

นางป้อ แดนครอง
500.00

นางป้อ แดนครอง
500.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 50/2563
ลงวันที่ 30 เม.ย. 2563

60

จัดจ้างทาป้ายไวนิลจัดตัง้
โรงทาน

360.00

360.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจ - ปริน๊ ท์
360.00

ร้าน เจ - ปริน๊ ท์
360.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 51/2563
ลงวันที่ 25 พ.ค. 2563

61

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

2,185.00

2,185.00

เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
2,185.00

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
2,185.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 55/2563
ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563

62

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

680.00

680.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเจริญศักดิ์
680.00

ร้านเจริญศักดิ์
680.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 56/2563
ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563

63

จัดซือ้ น้าดืม่

400.00

400.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
400.00

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
400.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 52/2563
ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพะเยำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง
(บำท)
210.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ร้านเหรียญทองพานิช
210.00

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านเหรียญทองพานิช
210.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 53/2563
ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563

64

จัดซือ้ หนังสือพิมพ์

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
210.00

65

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

678.00

678.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
678.00

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
678.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 54/2563
ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563

66

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

7,072.00

7,072.00

เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
7,072.00

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
7,072.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 57/2563
ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2563

67

จัดซือ้ น้าดืม่

300.00

300.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
300.00

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
300.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 58/2563
ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

68

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

638.00

638.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
638.00

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
638.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 59/2563
ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

69

จัดซือ้ หนังสือพิมพ์

190.00

190.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเหรียญทองพานิช
190.00

ร้านเหรียญทองพานิช
190.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 60/2563
ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

70

จัดจ้างจัดทาป้ายไวนิล
ประกอบการประชุมฯ

540.00

540.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจ - ปริน๊ ท์
540.00

ร้าน เจ - ปริน๊ ท์
540.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 61/2563
ลงวันที่ 20 ก.ค. 2563

71

จัดจ้างถ่ายเอกสารระเบียบ
วาระการประชุมฯ

75.00

75.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
75.00

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
75.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 62/2563
ลงวันที่ 20 ก.ค. 2563

72

จัดซือ้ ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

690.00

690.00

เฉพาะเจาะจง

73

จัดจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์
พร้อมติดตัง้

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซากุระ อิงค์เจ็ท
3,000.00

ร้านซากุระ อิงค์เจ็ท
3,000.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 64/2563
ลงวันที่ 20 ก.ค. 2563

74

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

920.00

920.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คุณาสิน ค้าส่ง จากัด
920.00

บริษัท คุณาสิน ค้าส่ง จากัด
920.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 65/2563
ลงวันที่ 29 ก.ค. 2563

75

จัดซือ้ น้าดืม่

300.00

300.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
300.00

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
300.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 66/2563
ลงวันที่ 31 ก.ค. 2563

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกล์ด พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด บริษัท โกล์ด พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด
690.00
690.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 63/2563
ลงวันที่ 20 ก.ค. 2563

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพะเยำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง
(บำท)
200.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ร้านเหรียญทองพานิช
200.00

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านเหรียญทองพานิช
200.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 67/2563
ลงวันที่ 31 ก.ค. 2563

76

จัดซือ้ หนังสือพิมพ์

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
200.00

77

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

396.00

396.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
396.00

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
396.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 68/2563
ลงวันที่ 31 ก.ค. 2563

78

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

1,750.00

1,750.00

เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
1,750.00

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
1,750.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 69/2563
ลงวันที่ 3 ส.ค. 2563

79

จัดจ้างจ้างถ่ายเอกสารและ
จัดทารูปเล่มรายงาน

11,470.00

11,470.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
11,470.00

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
11,470.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 70/2563
ลงวันที่ 5 ส.ค. 2563

80

จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

320.00

320.00

เฉพาะเจาะจง

81

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

16,800.00

16,800.00

เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
16,800.00

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
16,800.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 78/2563
ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563

82

จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

9,615.00

9,615.00

เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
9,615.00

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
9,615.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 79/2563
ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563

83

จัดซือ้ ของที่ระลึก

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางชฎารัตน์ ธิการ
3,000.00

นางชฎารัตน์ ธิการ
3,000.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 80/2563
ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563

84

จัดจ้างทาป้ายไวนิลโครงการ
ศึกษาดูงานฯ

540.00

540.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจ - ปริน๊ ท์
540.00

ร้าน เจ - ปริน๊ ท์
540.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 81/2563
ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563

85

จัดจ้างถ่ายเอกสารและรายงาน
สรุปผลโครงการพัฒนา
บุคลากรฯ

1,460.00

1,460.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
1,460.00

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
1,460.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 82/2563
ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563

86

จัดซือ้ น้าดืม่

400.00

400.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
400.00

ร้านน้าดืม่ ราชา R.O.
400.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 83/2563
ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563

87

จัดซือ้ หนังสือพิมพ์

190.00

190.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเหรียญทองพานิช
190.00

ร้านเหรียญทองพานิช
190.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 84/2563
ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกล์ด พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด บริษัท โกล์ด พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด
320.00
320.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 71/2563
ลงวันที่ 18 ส.ค. 2563

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพะเยำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
1,506.00

รำคำกลำง
(บำท)
1,506.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
1,506.00

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
1,506.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 85/2563
ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563

88

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

89

จัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลืน่ (น้ามันดีเซลและ
น้ามันเบ็นซิน)

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส
3,000.00

หจก.วันสิริ เซอร์วิส
3,000.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 86/2563
ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563

90

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

1,860.00

1,860.00

เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
1,860.00

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
1,860.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 87/2563
ลงวันที่ 10 ก.ย. 2563

91

จัดจ้างจ้างถ่ายเอกสารฯ

3,600.00

3,600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
3,600.00

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
3,600.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 88/2563
ลงวันที่ 10 ก.ย. 2563

92

จัดจ้างทารูปเล่มสรุปรายงานฯ

1,100.00

1,100.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
1,100.00

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
1,100.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 89/2563
ลงวันที่ 10 ก.ย. 2563

93

จัดจ้างทาป้ายไวนิลฯ

540.00

540.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจ - ปริน๊ ท์
540.00

ร้าน เจ - ปริน๊ ท์
540.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 90/2563
ลงวันที่ 10 ก.ย. 2563

94

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

4,753.00

4,753.00

เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
4,753.00

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
4,753.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 91/2563
ลงวันที่ 21 ก.ย. 2563

95

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

1,491.00

1,491.00

เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
1,491.00

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
1,491.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 92/2563
ลงวันที่ 21 ก.ย. 2563

96

จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

2,005.00

2,005.00

เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
2,005.00

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
2,005.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 93/2563
ลงวันที่ 21 ก.ย. 2563

97

จัดจ้างทารูปเล่มสรุปรายงานฯ

1,200.00

1,200.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
1,200.00

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
1,200.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 94/2563
ลงวันที่ 21 ก.ย. 2563

98

จัดจ้างทารูปเล่มสรุปรายงานฯ

1,200.00

1,200.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
1,200.00

ร้าน เอส ก๊อปปี้ แอนด์ ปริน้
1,200.00

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 95/2563
ลงวันที่ 21 ก.ย. 2563

99

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

540.00

540.00

เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
540.00

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
540.00

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 96/2563
ลงวันที่ 21 ก.ย. 2563

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพะเยำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

100 จัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว
101 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน
รวมทั้งสิ้น

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
3,135.00

รำคำกลำง
(บำท)
3,135.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

3,634.80

3,634.80

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ร้านทวีพูน ซัพพลาย
3,135.00

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านทวีพูน ซัพพลาย
3,135.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 97/2563
ลงวันที่ 28 ก.ย. 2563

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
3,634.80

ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
3,634.80

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 99/2563
ลงวันที่ 28 ก.ย. 2563

532,085.80

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงให้เห็ นว่า ในรอบปีที่ผ่ านมา มีผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างจำแนก
ตามวิ ธีก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเป็ น อย่ างไร เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใส ในการ
ดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานของรั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ ก ำหนดให้ ส่ ว น
ราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2563)
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(จำนวนทั้งสิ้น 532,085.80 บาท)
วิธีการจัดซื้อ จำนวน คิดเป็น
งบประมาณ
คิดเป็น
งบประมาณ งบประมาณ
จัดจ้าง
(ครั้ง) ร้อยละ ทีไ่ ด้รับจัดสรร ร้อยละ ที่ใช้ไป (บาท)
คงเหลือ
(บาท)

ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
(ร้อยละ)

เฉพาะเจาะจง

101

100.00 532,085.80 100.00 532,085.80

-

100

รวมทั้งสิ้น

101

100.00 532,085.80 100.00 532,085.80

-

100

จากตาราง จะเห็นได้ว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จำนวน 532,085.80บาท พบว่า เป็นจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวน 101 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 532,085.80บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยง คือ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรม
ในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้
3. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดใน
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ข้ อ เสนอแนะหรื อ แนวทางในการปรั บ ปรุ งการดำเนิ น งานด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563
เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาและปฏิบั ติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดใดๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

