
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างจำแนก             
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วน
ราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(จำนวนทั้งสิ้น 512,949 บาท) 

วิธีการ                
จัดซื้อจัดจ้าง 

จำนวน  
(ครั้ง) 

งบประมาณ            
ทีไ่ด้รับจัดสรร 

(บาท) 

งบประมาณ            
ที่ใช้ไป              
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ดำเนินการเสร็จสิ้น 
(ร้อยละ) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

การจัดซื้อ 42 197,497.00 197,497.00 - 100 

การจัดจ้าง 42 315,452.00 315,452.00 - 100 

รวมทั้งสิ้น 84 512,949.00 512,949.00 - 100 

จากตาราง จะเห็นได้ว่า งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อ  
จัดจ้างของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จำนวน 512,949.00 บาท พบว่า เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยแยกเป็นการจัดซื้อ จำนวน 42 ครั้ง เป็นเงิน 197,497.00 บาท  และเป็นการ                  
จัดจ้าง จำนวน 42 ครั้ง เป็นเงิน 315,452.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 512,949.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
100  

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยง คือ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรม  
ในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้ 

3. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด 
 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด   
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 



 
 

4. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 
 เจ้าหน้าที่พัสดุต้องมีความละเอียด รอบคอบ ศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ   
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ                    
และข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยละเอียด ถี่ถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 102,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์  ศรีจริยากร
102,000.00

บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 01/2564
ลงวันท่ี 30 ต.ค. 2563

2 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 87,120.00 เฉพาะเจาะจง นายธนู  อินวงศ์วรรณ  
87,120.00

บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 02/2564
ลงวันท่ี 30 ต.ค. 2563

3 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณิสา  ศักด์ิสูง
79,200.00

บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 03/2564
ลงวันท่ี 30 ต.ค. 2563

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 592.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
592.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 02/2564
ลงวันท่ี 16 ต.ค. 2563

5 จัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรม 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววณิชยา พัฒนานุภาพ
2,500.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 03/2564
ลงวันท่ี 22 ต.ค. 2563

6 จัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สดและพานพุ่ม
ดอกไม้สด

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
1,000.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/1464
 ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2563

7 จัดจ้างท าป้ายไวนิล
พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ฯ

960.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ - ปร๊ินท์
960.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/1465
 ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2563

8 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน (น้ ามันดีเซลและน้ ามันเบ็นซิน)

40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส
40,000.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 04/2563
ลงวันท่ี 30 ต.ค. 2563

9 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 2,446.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
2,4466.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 05/2563
ลงวันท่ี 30 ต.ค. 2563

10 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทองพานิช 
200.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 
0034/1503ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2563

11 จัดซ้ือน้ าด่ืม 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมราชา R.O.
300.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 
0034/1504ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2563

12 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,104.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
1,104.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 06/2564
ลงวันท่ี 30 ต.ค. 2563

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,883.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
2,883.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 09/2564
ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2563

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 วัสดุการเกษตร 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ทวี
120.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 10/2564
ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2563

15 จัดจ้างท าป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซากุระ อิงค์เจ็ท
300.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 12/2564
ลงวันท่ี 10 พ.ย. 2563

16 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
500.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/1574
 ลงวันท่ี 16 พ.ย. 2563

17 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 583.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
583.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 15/2564
ลงวันท่ี 1 ธ.ค. 2563

18 จัดซ้ือน้ าด่ืม 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมราชา R.O.
300.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 
0034/1630ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2563

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,881.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
6,881.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 17/2564
ลงวันท่ี 3 ธ.ค. 2563

20 จัดจ้างท าตรายาง 840.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
840.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 18/2564
ลงวันท่ี 3 ธ.ค. 2563

21 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
500.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 
0034/1673ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2563

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
1,440.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 21/2564
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563

23 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 2,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ - ปร๊ินท์
2,520.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 22/2564
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563

24 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
1,140.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 23/2564
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563

25 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ 24,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทคโน เซอร์เวย์ (2012)
24,500.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 24/2564
ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 2563

26 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 579.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
579.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 25/2564
ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

27 จัดซ้ือน้ าด่ืม 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมราชา R.O.
300.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/2
ลงวันท่ี 4 ม.ค. 2564

28 จัดจ้างท าตรายาง 370.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
370.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 26/2564
ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2564

29 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
1,000.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/67
ลงวันท่ี 18 ม.ค. 2564

30 จัดจ้างท าตรายาง 740.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
740.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 27/2564
ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2564

31 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 847.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
847.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 28/2564
ลงวันท่ี 1 ก.พ. 2564

32 จัดซ้ือน้ าด่ืม 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมราชา R.O.
200.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/133
ลงวันท่ี 1 ก.พ. 2564

33 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,340.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
5,340.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 29/2564
ลงวันท่ี 1 ก.พ. 2564

34 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 547.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
547.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 30/2564
ลงวันท่ี 1 มี.ค. 2564

35 จัดซ้ือน้ าด่ืม 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมราชา R.O.
300.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/202
ลงวันท่ี 1 มี.ค. 2564

36 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมเนิสเซอร่ี 
300.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 31/2564
ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2564

37 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 200.00 เฉพาะเจาะจง นางป้อ แดนครอง 
200.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 32/2564
ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2564

38 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
500.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/261
ลงวันท่ี 12 มี.ค. 2564

39 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
2,240.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 34/2564
ลงวันท่ี 19 มี.ค. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

40 จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดท า
รูปเล่มสรุปรายงานฯ

1,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
1,360.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 35/2564
ลงวันท่ี 19 มี.ค. 2564

41 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 302.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
302.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 37/2564
ลงวันท่ี 1 เม.ย. 2564

42 จัดซ้ือน้ าด่ืม 380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท็อปศตวรรษเจริญน้ าด่ืมพาณิชย์ 
380.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/355
ลงวันท่ี 2 เม.ย. 2564

43 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
1,000.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/356
ลงวันท่ี 2 เม.ย. 2564

44 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณเฑียรดอกไม้สด
500.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/371
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 2564

45 จัดจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 
และเปล่ียนรีโมทคอนโทรนฯ

3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลักษณ์แอร์
3,500.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 38/2564
ลงวันท่ี 21 เม.ย. 2564

46 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,933.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
4,933.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 39/2564
ลงวันท่ี 23 เม.ย. 2564

47 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีพูน ซัพพลาย
2,625.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 40/2564
ลงวันท่ี 23 เม.ย. 2564

48 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 548.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
548.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 41/2564
ลงวันท่ี 30 เม.ย. 2564

49 จัดซ้ือน้ าด่ืม 260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท็อปศตวรรษเจริญน้ าด่ืมพาณิชย์ 
260.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/492
ลงวันท่ี 7 พ.ค. 2564

50 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
1,700.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 42/2564
ลงวันท่ี 27 พ.ค. 2564

51 จัดซ้ือน้ าด่ืม 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท็อปศตวรรษเจริญน้ าด่ืมพาณิชย์ 
220.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/570
ลงวันท่ี 31 พ.ค. 2564

52 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 707.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
707.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 43/2564
ลงวันท่ี 31 พ.ค. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

53 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
1,290.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 44/2564
ลงวันท่ี 14 มิ.ย. 2564

54 จัดซ้ือวัสดุฝึกอบรม 3,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
3,720.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 45/2564
ลงวันท่ี 16 มิ.ย. 2564

55 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
3,000.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 46/2564
ลงวันท่ี 16 มิ.ย. 2564

56 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
2,000.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 47/2564
ลงวันท่ี 16 มิ.ย. 2564

57 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,132.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
1,132.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 48/2564
ลงวันท่ี 18 มิ.ย. 2564

58 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
4,000.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 49/2564
ลงวันท่ี 18 มิ.ย. 2564

59 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ - ปร๊ินท์
720.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 50/2564
ลงวันท่ี 18 มิ.ย. 2564

60 จัดเช่าห้องประชุม 8,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จ ากัด 
8,000.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 51/2564
ลงวันท่ี 18 มิ.ย. 2564

61 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน (น้ ามันดีเซลและน้ ามันเบ็นซิน)

16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส 
16,000.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 52/2564
ลงวันท่ี 21 มิ.ย. 2564

62 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 976.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
976.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 55/2564
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 2564

63 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
1,290.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 44/2564
ลงวันท่ี 14 มิ.ย. 2564

64 จัดซ้ือน้ าด่ืม 340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท็อปศตวรรษเจริญน้ าด่ืมพาณิชย์ 
340.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/723
ลงวันท่ี 2 ก.ค. 2564

65 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
3,960.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 57/2564
ลงวันท่ี 14 ก.ค. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

66 จัดจ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอที คอม
แอนด์ ซีเคียวริต้ี ซิสเต็มส์ 300.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 58/2564
ลงวันท่ี 14 ก.ค. 2564

67 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,756.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
1,756.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 59/2564
ลงวันท่ี 14 ก.ค. 2564

68 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 588.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
588.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 66/2564
ลงวันท่ี 30 ก.ค. 2564

69 จัดซ้ือน้ าด่ืม 280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท็อปศตวรรษเจริญน้ าด่ืมพาณิชย์ 
280.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/845
ลงวันท่ี 2 ส.ค. 2564

70 จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่มสรุปรายงานฯ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
2,000.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 69/2564
ลงวันท่ี 11 ส.ค. 2564

71 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
4,930.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 70/2564
ลงวันท่ี 30 ส.ค. 2564

72 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 255.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
255.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 71/2564
ลงวันท่ี 31 ส.ค. 2564

73 จัดซ้ือน้ าด่ืม 380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท็อปศตวรรษเจริญน้ าด่ืมพาณิชย์ 
380.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/949
ลงวันท่ี 1 ก.ย. 2564

74 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว           4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีพูน ซัพพลาย
4,460.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 72/2564
ลงวันท่ี 2 ก.ย. 2564

75 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน (น้ ามันดีเซลและน้ ามันเบ็นซิน)

4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส 
4,900.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 73/2564
ลงวันท่ี 6 ก.ย. 2564

76 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์                          800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซากุระ อิงค์เจ็ท
800.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 75/2564
ลงวันท่ี 8 ก.ย. 2564

77 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 848.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ก๊อปป้ี แอนด์ ปร้ิน
848.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 76/2564
ลงวันท่ี 8 ก.ย. 2564

78 จัดจ้างท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์

540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ - ปร๊ินท์
540.00

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 77/2564
ลงวันท่ี 8 ก.ย. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

79 จัดซ้ือแอลกอฮอล์ 1,875.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
1,875.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/1007
ลงวันท่ี 13 ก.ย. 2564

80 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 17,535.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
17,535.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 79/2564
ลงวันท่ี 21 ก.ย. 2564

81 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
2,800.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 80/2564
ลงวันท่ี 21 ก.ย. 2564

82 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกล์ด พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด
2,670.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 82/2564
ลงวันท่ี 22 ก.ย. 2564

83 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 27,917.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
27,917.00

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 83/2564
ลงวันท่ี 23 ก.ย. 2564

84 จัดซ้ือน้ าด่ืม 260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท็อปศตวรรษเจริญน้ าด่ืมพาณิชย์ 
260.00

บันทึกข้อความ ท่ี พย 0034/1070
ลงวันท่ี 28 ก.ย. 2564

512,949.00รวมท้ังส้ิน


