
                                                                                                                                                                                     แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา 

วันท่ี  2   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

 
ลำดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจาง 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

  

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ 

หรือจาง 
1 จางทำพวงมาลาดอกไมสด 2,000.00 

 
2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโอเอซสี ฟลอรสิท 

 
รานโอเอซสี ฟลอรสิท 

2,000.00 
ราคาต่ำสุด เลขท่ี 1/2564 

ลงวันท่ี 12/10/63 
2 จางทำพานดอกไมสด 800.00 

 
800.00 เฉพาะเจาะจง รานโอเอซสี ฟลอรสิท 

 
รานโอเอซสี ฟลอรสิท 

800.00 
ราคาต่ำสุด เลขท่ี 2/2564 

ลงวันท่ี  20/10/63 
3 จางทำพวงมาลาดอกไมสด 2,000.00 

 
2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโอเอซสี ฟลอรสิท 

 
รานโอเอซสี ฟลอรสิท 

2,000.00 
ราคาต่ำสุด เลขท่ี  3/2564 

ลงวันท่ี  21/10/63 
4 จางทำกรอบรูป ร.5 2,600.00 

 
2,600.00 เฉพาะเจาะจง รานรามวิถี เฟรมมิ่ง 

 
รานรามวิถี เฟรมมิ่ง 

2,600.00 
ราคาต่ำสุด เลขท่ี  4/2564 

ลงวันท่ี  21/10/63 
5 จางทำตรายาง 560.00 

 
560.00 เฉพาะเจาะจง รานอักษรชัยตรายาง 

 
รานอักษรชัยตรายาง 

560.00 
ราคาต่ำสุด เลขท่ี  5/2564 

ลงวันท่ี  21/10/63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา 

วันท่ี   1    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
ลำดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจาง 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง 
1 
 

ซื้อวัสดุน้ำมันเช้ือเพลิงและหลอลืน่ 
(ต.ค.63 – 30 เม.ย. 64) 

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จิตมีบุญ จำกัด 
 

บริษัท จิตมีบุญ จำกัด 
51,000.00 

ราคาต่ำสุด ลงวันท่ี 02/11/63 

2 จางเหมาพนักงานขับรถยนต 
(1 ต.ค. 63 - 30 เม.ย. 64) 

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ธรรมเขต 
 

นายปริญญา  ธรรมเขต 
51,000.00 

คุณสมบัต ิ
ตรงตามตำแหนง 

เลขท่ี  6/2564 
ลงวันท่ี  02/11/63 

3 จางเหมาพนักงานทำความสะอาด 
(1 ต.ค. 63 - 30 เม.ย. 64) 

39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รุงทิพย   ปรงแกว 
 

น.ส.รุงทิพย  ปรงแกว 
39,600.00 

คุณสมบัต ิ
ตรงตามตำแหนง 

เลขท่ี 7/2564 
ลงวันท่ี  02/11/63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2563 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา 

วันท่ี   5    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

 
ลำดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจาง 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือขอตกลงในการซื้อ 

หรือจาง 
1 จางทำพานพุมดอกไมสด 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานโอเอซสี ฟลอรสิท 

 
รานโอเอซสี ฟลอรสิท 

800.00 
ราคาต่ำสุด เลขท่ี 8/2564 

ลงวันท่ี 04/12/63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบเดือน  มกราคม  2564 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา 

วันท่ี  1   เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 

 

 
ลำดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจาง 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง 
1 จางทำตรายาง 

 
850.00 

 
850.00 เฉพาะเจาะจง รานศิริชัย 

 
รานศิริชัย 
850.00 

ราคาต่ำสุด เลขท่ี  9/2564 
ลงวันท่ี  04/01/64 

2 จางซอมระบบไฟฟา 
ภายในสำนักงาน 

19,475.00 19,475.00 เฉพาะเจาะจง รานสยามการไฟฟา 
 

รานสยามการไฟฟา 
19,475.00 

ราคาต่ำสุด เลขท่ี  10/2564 
ลงวันท่ี 07/01/64 

3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4,848.00 4,848.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปรินทรการคา หจก.ปรินทรการคา 
4,848.00 

ราคาต่ำสุด เลขท่ี  1/2564 
ลงวันท่ี 15/01/64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2564 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา 

วันท่ี   1    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
ลำดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจาง 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

 (บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง 
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15,867.00 15,867.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปรินทรการคา หจก.ปรินทรการคา 

15,867.00 
ราคาต่ำสุด เลขท่ี  2/2564 

ลงวันท่ี 23/02/64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2564 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา 

วันท่ี   1    เดือน  เมษายน พ.ศ. 2564 

 

 
ลำดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจาง 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

 (บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง 
1 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 1,700.00 

 
1,700.00 เฉพาะเจาะจง รานวีระพงศ แอร 

 
รานวีระพงศ แอร 

1,700.00 
ราคาต่ำสุด เลขท่ี 11/2564  

ลงวันท่ี 01/03/64 
2 จางทำสติกเกอร 

ติดบอรดทำเนียบ 
220.00 

 
220.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีอักษร 

 
รานศรีอักษร 

220.00 
ราคาต่ำสุด เลขท่ี 12/2564 

ลงวันท่ี 26/03/64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบเดือน  เมษายน  2564 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา 

วันท่ี  5   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
ลำดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจาง 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

  

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง 
1 
 

ซื้อวัสดุน้ำมันเช้ือเพลิงและหลอลืน่ 
(เม.ย.64 – 30 ม.ิย. 64) 

25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จิตมีบุญ จำกัด 
 

บริษัท จิตมีบุญ จำกัด 
25,500.00 

ราคาต่ำสุด ลงวันท่ี 05/04/64 

2 จางทำพวงมาลา 
 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโอเอซสี ฟลอรสิท รานโอเอซสี ฟลอรสิท 
1,000.00 

ราคาต่ำสุด เลขท่ี  13/2564 
ลงวันท่ี 5/04/64 

2 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง รานซิสเต็มทูลส รานซิสเต็มทูลส 
450.00 

ราคาต่ำสุด เลขท่ี  14/2564 
ลงวันท่ี 05/04/64 

3 จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต 
(เม.ย.64 - ก.ย.64) 
 

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ธรรมเขต ปริญญา  ธรรมเขต 
51,000.00 

มีคุณสมบัต ิ
ตรงตามตำแหนง 

เลขท่ี  15/2564 
ลงวันท่ี 05/04/64 

4 จางเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด 
(เม.ย.64 - ก.ย.64) 

39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงทิพย   ปรงแกว นางสาวรุงทิพย  ปรงแกว 
39,600.00 

มีคุณสมบัต ิ
ตรงตามตำแหนง 

เลขท่ี  16/2564 
ลงวันท่ี 05/04/64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2564 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา 

วันท่ี   1   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 

 
ลำดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจาง 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

 (บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ 

หรือจาง 
1 จางทำตรายาง 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีอักษร รานศรีอักษร 

780.00 
ราคาต่ำสุด เลขท่ี  17/2564 

ลงวันท่ี 07/05/64 
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง รานอนันตซัพพลาย เซอรวิส รานอนันต ซัพพลาย เซอรวิส 

1,890.00 
ราคาต่ำสุด เลขท่ี 3/2564 

ลงวันท่ี 14/05/64 
3 
 

ซื้อวัสดุสำนักงาน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มอรเกท เซ็นเตอร หจก.มอรเกท เซ็นเตอร 
3,500.00 

ราคาต่ำสุด เลขท่ี 4/2564 
ลงวันท่ี 14/05/64 

4 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง รานซิสเต็มทูลส รานซิสเต็มทูลส 
450.00 

ราคาต่ำสุด เลขท่ี 18/2564 
ลงวันท่ี 27/05/64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบเดือน  มิถุนายน  2564 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา 

วันท่ี   1    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
ลำดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจาง 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

 (บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง 
1 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง รานวีระพงศแอร รานวีระพงศแอร 

1,700.00 
ราคาต่ำสุด เลขท่ี   19/2564 

ลงวันท่ี 01/06/64 
2 จางซอมเครื่องถายเอกสาร 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มอรเกท เซ็นเตอร 

(สำนักงานใหญ) 
หจก.มอรเกท เซ็นเตอร 

(สำนักงานใหญ) 
1,100.00 

ราคาต่ำสุด เลขท่ี 20/2564 
ลงวันท่ี 16/06/64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2564 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา 

วันท่ี   2    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
ลำดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจาง 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

 (บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง 
- - ไมมีการจัดซื้อจัดจาง - - - - 

 
- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบเดือน  สิงหาคม  2564 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา 

วันท่ี   1    เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 

 
ลำดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจาง 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

 (บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง 
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15,867.00 15,867.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปรินทรการคา หจก.ปรินทรการคา 

15,867.00 
ราคาต่ำสุด เลขท่ี  5/2564 

ลงวันท่ี 06/08/64 
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 

(หมึกเครื่องถายเอกสาร) 
3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มอรเกท เซ็นเตอร 

(สำนักงานใหญ) 
หจก.มอรเกท เซ็นเตอร 

(สำนักงานใหญ) 
3,500.00 

ราคาต่ำสุด เลขท่ี 6/2564 
ลงวันท่ี 30/08/64 

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง รานอนันตซัพพลาย เซอรวิส รานอนันต ซัพพลาย 
เซอรวิส 

1,890.00 

ราคาต่ำสุด เลขท่ี 7/2564 
ลงวันท่ี 30/08/64 

4 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง รานอนันตซัพพลาย เซอรวิส รานอนันต ซัพพลาย 
เซอรวิส 

1,450.00 

ราคาต่ำสุด เลขท่ี 21/2564 
ลงวันท่ี 30/08/64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบเดือน  กันยายน  2564 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา 

วันท่ี   1    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
ลำดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจาง 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

 (บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง 
1 จางลางเครื่องปรับอากาศ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง รานวีระพงศแอร รานวีระพงศแอร 

3,200.00 
ราคาต่ำสุด เลขท่ี   22/2564 

ลงวันท่ี 06/09/64 
2 จางทำตรายาง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานอักษรชัย ตรายาง รานอักษรชัย ตรายาง 

500.00 
ราคาต่ำสุด เลขท่ี   23/2564 

ลงวันท่ี 06/09/64 
3 จางซอมเครื่องถายเอกสาร 21,950.00 21,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มอรเกท เซ็นเตอร 

(สำนักงานใหญ) 
หจก.มอรเกท เซ็นเตอร 

(สำนักงานใหญ) 
21,950.00 

ราคาต่ำสุด เลขท่ี 24/2564 
ลงวันท่ี 14/09/64 

6 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานวีระพงศแอร รานวีระพงศแอร 
4,800.00 

ราคาต่ำสุด เลขท่ี   25/2564 
ลงวันท่ี 16/09/64 

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง รานอนันตซัพพลาย เซอรวิส รานอนันต ซัพพลาย 
เซอรวิส 

2,600.00 

ราคาต่ำสุด เลขท่ี 8/2564 
ลงวันท่ี 16/09/64 

8 จางทำตรายาง 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง รานอักษรชัย ตรายาง รานอักษรชัย ตรายาง 
320.00 

ราคาต่ำสุด เลขท่ี   26/2564 
ลงวันท่ี 21/09/64 

 

 

 

 

 

 

 


