
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,500 - เฉพาะเจาะจง ร้านคลังเพชร คอมพิวเตอร์ 1,500 ร้านคลังเพชร คอมพิวเตอร์ 1,500 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2564

คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563

และราคาต่่าสุด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563 - ธันวำคม 2563

ช่ือหน่วยงำน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพิจิตร

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 13 รายการ 14,201 - เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคอุปกรณ์ 14,201 ร้านเทคนิคอุปกรณ์ 14,201 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2564

คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2563

และราคาต่่าสุด

2 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 480 - เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคอุปกรณ์ 480 ร้านเทคนิคอุปกรณ์ 480 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2564

คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2563

และราคาต่่าสุด

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,080 - เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคอุปกรณ์ 1,080 ร้านเทคนิคอุปกรณ์ 1,080 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2563

คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2563

และราคาต่่าสุด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563 - ธันวำคม 2563

ช่ือหน่วยงำน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพิจิตร

ประจ ำเดือนธันวำคม 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 รายงานขอจ้างเหมาบริการ
พนักงานท่าความสะอาด 79,200.00 

 - เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาพัชร  บัวดี 79,200.00 นางสาวกัญญาพัชร  บัวดี

79,200

เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอ
คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน
และราคาต่่าสุด

   'ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2564   
 ลงวันท่ี 1ตุลาคม2563

2 รายงานขอจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถ

102,000.00 

 - เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  พันโต 102,000.00 นายสุรชัย  พันโต

102,000

เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอ
คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน
และราคาต่่าสุด    'ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2564   

 ลงวันท่ี 1ตุลาคม2563

2 รายงานขอซ้ือน่้ามัน
100,000.00 

 - เฉพาะเจาะจง บ. นบพรสรวง 100,000.00 บ. นบพรสรวง
100,000

เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอ
คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน
และราคาต่่าสุด

   'ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2564   
 ลงวันท่ี 1ตุลาคม2563

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม - ธันวำคม 2563

ช่ือหน่วยงำน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพิจิตร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,165                     - เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคอุปกรณ์ 5,165             ร้านเทคนิคอุปกรณ์ 5,165 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 9/2564

คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2564

และราคาต่่าสุด

2 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 25 รายการ 8,821 - เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคอุปกรณ์ 8,821 ร้านเทคนิคอุปกรณ์ 8,821 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 10/2564

คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2564

และราคาต่่าสุด

3 จ้างถ่ายเอกสาร 600                       - เฉพาะเจาะจง ร้านอารินถ่ายเอกสาร 600 ร้านอารินถ่ายเอกสาร 600 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 11/2564

คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2564

และราคาต่่าสุด

4 จ้างท่าป้ายไวท์บอร์ด 1,700                     - เฉพาะเจาะจง ร้านการ์ดแอนด์ก๊ิฟ 1,700 ร้านการ์ดแอนด์ก๊ิฟ 1,700 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 003/2562

พร้อมสติกเกอร์ คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 17 มกราคม 2562

และราคาต่่าสุด

5 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,500                     - เฉพาะเจาะจง ร้านคลังเพชร คอมพิวเตอร์ 1,500 ร้านคลังเพชร คอมพิวเตอร์ 1,500 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 003/2562

คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 17 มกราคม 2562

และราคาต่่าสุด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม - มีนำคม 2562

ช่ือหน่วยงำน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพิจิตร

ประจ ำเดือนมีนำคม 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม - มีนำคม 2563

ช่ือหน่วยงำน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพิจิตร

ประจ ำเดือนมกรำคม 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ช่ือหน่วยงำน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพิจิตร

ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม - มีนำคม 2563

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง




