แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563 - ธันวำคม 2563
ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพิจิตร
ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2563
ลำดับที่

1

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

1,500

-

วิธีซื้อหรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลง

ร้านคลังเพชร คอมพิวเตอร์

1,500

ร้านคลังเพชร คอมพิวเตอร์

1,500

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2564

คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

และราคาต่่าสุด

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563 - ธันวำคม 2563
ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพิจิตร
ประจำเดือนธันวำคม 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 13 รายการ

1

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

14,201

-

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

เฉพาะเจาะจง

ร้านเทคนิคอุปกรณ์

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

รำคำที่เสนอ

14,201

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลง

ร้านเทคนิคอุปกรณ์

14,201

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอ
คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2564
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

และราคาต่่าสุด
2

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

480

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเทคนิคอุปกรณ์

480

ร้านเทคนิคอุปกรณ์

480

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอ
คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

และราคาต่่าสุด
3

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

1,080

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเทคนิคอุปกรณ์

1,080

ร้านเทคนิคอุปกรณ์

1,080

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอ
คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน
และราคาต่่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2563
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม - ธันวำคม 2563
ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพิจิตร
ประจำเดือนตุลำคม 2563
ลำดับที่

1

2

2

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

รายงานขอจ้างเหมาบริการ
พนักงานท่าความสะอาด
รายงานขอจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถ

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

-

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกัญญาพัชร บัวดี

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

79,200.00 นางสาวกัญญาพัชร บัวดี

79,200.00

79,200
-

เฉพาะเจาะจง

นายสุรชัย พันโต

102,000.00

นายสุรชัย พันโต

102,000.00

102,000
-

รายงานขอซื้อน้่ามัน
100,000.00

รำคำที่ตกลง

เฉพาะเจาะจง

บ. นบพรสรวง

100,000.00

บ. นบพรสรวง
100,000

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอ
คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน
และราคาต่่าสุด
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอ
คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน
และราคาต่่าสุด
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอ
คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน
และราคาต่่าสุด

'ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564
ลงวันที่ 1ตุลาคม2563

'ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564
ลงวันที่ 1ตุลาคม2563
'ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564
ลงวันที่ 1ตุลาคม2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม - มีนำคม 2562
ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพิจิตร
ประจำเดือนมีนำคม 2563
ลำดับที่

1

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

5,165

-

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

เฉพาะเจาะจง

ร้านเทคนิคอุปกรณ์

รำคำที่เสนอ

5,165

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลง

ร้านเทคนิคอุปกรณ์

5,165

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอ
คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2564
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564

และราคาต่่าสุด
2

จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 25 รายการ

8,821

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเทคนิคอุปกรณ์

8,821

ร้านเทคนิคอุปกรณ์

8,821

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอ

ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2564

คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน

ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564

และราคาต่่าสุด
3

จ้างถ่ายเอกสาร

600

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านอารินถ่ายเอกสาร

600

ร้านอารินถ่ายเอกสาร

600

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอ

ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2564

คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน

ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564

และราคาต่่าสุด
4

จ้างท่าป้ายไวท์บอร์ด

1,700

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านการ์ดแอนด์กิ๊ฟ

1,700

ร้านการ์ดแอนด์กิ๊ฟ

1,700

พร้อมสติกเกอร์

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอ
คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งจ้างเลขที่ 003/2562
ลงวันที่ 17 มกราคม 2562

และราคาต่่าสุด
5

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

1,500

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านคลังเพชร คอมพิวเตอร์

1,500

ร้านคลังเพชร คอมพิวเตอร์

1,500

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอ
คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วน
และราคาต่่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 003/2562
ลงวันที่ 17 มกราคม 2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม - มีนำคม 2563
ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพิจิตร
ประจำเดือนมกรำคม 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

รำคำที่เสนอ

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลง

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม - มีนำคม 2563
ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพิจิตร
ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

รำคำที่เสนอ

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลง

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

