
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
 และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 5,386.00     5,386.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

เสนอราคาดีท่ีสุด 1/2564 ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓

2 จ้ำงจัดพวงมำลำดอกไม้สดเน่ืองใน
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอ
ดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
13 ตุลำคม 2563

1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนพงษ์พุทโธ โดย 
นำยสน่ันพงษ์ 
อภิทรัพย์ไพบูลย์

ร้ำนพงษ์พุทโธ โดย 
นำยสน่ันพงษ์ 
อภิทรัพย์ไพบูลย์

เสนอราคาดีท่ีสุด 1-1/2564 ๗ ตุลำคม ๒๕๖๓

3 จ้ำงจัดพำนพุ่มดอกไม้สด เน่ืองใน
วันคล้ำยวันพระรำชสมภพครบ 
120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบ
รมรำชชนนี 21 ตุลำคม 2563

1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนพงษ์พุทโธ โดย 
นำยสน่ันพงษ์ 
อภิทรัพย์ไพบูลย์

ร้ำนพงษ์พุทโธ โดย 
นำยสน่ันพงษ์ 
อภิทรัพย์ไพบูลย์

เสนอราคาดีท่ีสุด 1-2/2564 ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๓

4 จ้ำงจัดพวงมำลำดอกไม้สด เน่ืองใน
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนพงษ์พุทโธ โดย 
นำยสน่ันพงษ์ 
อภิทรัพย์ไพบูลย์

ร้ำนพงษ์พุทโธ โดย 
นำยสน่ันพงษ์ 
อภิทรัพย์ไพบูลย์

เสนอราคาดีท่ีสุด 1-3/2564 ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๓

5 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์ 102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง นำยสุวิทย์  สอนชัด นำยสุวิทย์  สอนชัด เสนอราคาดีท่ีสุด 2/2564 ๒๙ ตุลำคม ๒๐๒๐
6 จ้ำงเหมำพนักงำนรักษำ

ควำมปลอดภัย
87,120.00   87,120.00   เฉพาะเจาะจง นำยมนัส  สิทธิวัฒน์ นำยมนัส  สิทธิวัฒน์ เสนอราคาดีท่ีสุด 3/2564 ๒๙ ตุลำคม ๒๐๒๐

7 จ้ำงเหมำพนักงำนท้ำควำมสะอำด 79,200.00   79,200.00   เฉพาะเจาะจง นำงสำวปิยะวัลย์  สุ
วีตถิกุล

นำงสำวปิยะวัลย์  สุ
วีตถิกุล

เสนอราคาดีท่ีสุด 4/2564 ๒๙ ตุลำคม ๒๐๒๐

8 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 4,828.10     4,828.10     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

เสนอราคาดีท่ีสุด 5/2564 ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เลขท่ีและวันท่ีของ สัญญำหรือ
ข้อตกลง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน่วยงำน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดระนอง

ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
 และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ สัญญำหรือ
ข้อตกลง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9 จ้ำงจัดพวงมำลำดอกไม้สด เน่ืองใน
วันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ้ำปี 
2563

1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนพงษ์พุทโธ โดย 
นำยสน่ันพงษ์ อภิ
ทรัพย์ไพบูลย์

ร้ำนพงษ์พุทโธ โดย 
นำยสน่ันพงษ์ อภิ
ทรัพย์ไพบูลย์

เสนอราคาดีท่ีสุด 6/2564 ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

10 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 6,092.40     6,092.40     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

เสนอราคาดีท่ีสุด 7/2564 ๑ ธันวำคม ๒๕๖๓

11 จ้ำงจัดพำนพุ่มดอกไม้สด เน่ืองใน
วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบ
ศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อ
แห่งชำติ 5 ธันวำคม 2563

1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนพงษ์พุทโธ โดย 
นำยสน่ันพงษ์ 
อภิทรัพย์ไพบูลย์

ร้ำนพงษ์พุทโธ โดย 
นำยสน่ันพงษ์ 
อภิทรัพย์ไพบูลย์

เสนอราคาดีท่ีสุด 8/2564 ๓ ตุลำคม ๒๕๖๓

12 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลพร้อมติดต้ัง 
โครงกำรสวดมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริ
มงคลเน่ืองในโอกำสวันข้ึนปีใหม่ 
2564

6,000.00     6,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.
พร้ินต้ิง จ้ำกัด

บริษัท พี.เอส.
พร้ินต้ิง จ้ำกัด

เสนอราคาดีท่ีสุด 9/2564 ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๓

13 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประจ้ำไตร
มำสท่ี 1/2564

2,915.00     2,915.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตลำดใหม่
จุ๋มจ๋ิมพลำซ่ำ

หจก.ตลำดใหม่
จุ๋มจ๋ิมพลำซ่ำ

เสนอราคาดีท่ีสุด 10/2564 ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๓

14 จ้ำงท้ำตรำยำง 780.00        780.00        เฉพาะเจาะจง ร้ำนเบญญำภำสกรีน
 โดย 
นำงสำวเบญญำภำ  
นิลวิเชียร

ร้ำนเบญญำภำสกรีน
 โดย 
นำงสำวเบญญำภำ  
นิลวิเชียร

เสนอราคาดีท่ีสุด 11/2564 ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๓

15 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลพร้อมติดต้ัง พิธี
ท้ำบุญตักบำตรเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ 
2564

2,550.00     2,550.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.
พร้ินต้ิง จ้ำกัด

บริษัท พี.เอส.
พร้ินต้ิง จ้ำกัด

เสนอราคาดีท่ีสุด 12/2564 ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๓

16 ซ้ือเคร่ืองไทยธรรม พิธีท้ำบุญตัก
บำตรเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ 2564

3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนบ้ำนพิธีกร ร้ำนบ้ำนพิธีกร เสนอราคาดีท่ีสุด 13/2564 ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๓



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
 และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ สัญญำหรือ
ข้อตกลง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

17 จ้ำงจัดสถำนท่ี (ดอกไม้) พิธีท้ำบุญ
ตัดบำตรเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ 2564

2,400.00     2,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนพงษ์พุทโธ โดย 
นำยสน่ันพงษ์ 
อภิทรัพย์ไพบูลย์

ร้ำนพงษ์พุทโธ โดย 
นำยสน่ันพงษ์ 
อภิทรัพย์ไพบูลย์

เสนอราคาดีท่ีสุด 14/2564 ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๓

18 จ้ำงจัดสถำนท่ี (โต๊ะ เก้ำอ้ี เคร่ือง
เสียง) พิธีท้ำบุญตัดบำตรเน่ืองในวัน
ข้ึนปีใหม่ 2564

3,900.00     3,900.00     เฉพาะเจาะจง นำยบุญฤทธ์ิ  บุญศิริ นำยบุญฤทธ์ิ  บุญศิริ เสนอราคาดีท่ีสุด 15/2564 ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๓

19 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือน 
มกรำคม 2564

2,977.00     2,977.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

เสนอราคาดีท่ีสุด 16/2564 ๔ มกรำคม ๒๕๖๔

20 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือน 
กุมภำพันธ์ 2564

3,355.00     3,355.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

เสนอราคาดีท่ีสุด 17/2564 ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

21 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 400.00        400.00        เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
ระนองออนไลน์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
ระนองออนไลน์

เสนอราคาดีท่ีสุด 18/2564 ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

22 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน โครงกำรนิเทศ
ติดตำมโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสำมัญศึกษำ

4,800.00     4,800.00     เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ซัพพลำย

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ซัพพลำย

เสนอราคาดีท่ีสุด 19/2564 ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

23 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือน 
มีนำคม 2564

4,730.00     4,730.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

เสนอราคาดีท่ีสุด 20/2564 ๑ มีนำคม ๒๕๖๔

24 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือน 
เมษำยน 2564

4,200.20     4,200.20     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

เสนอราคาดีท่ีสุด 21/2564 ๑ เมษำยน ๒๕๖๔

25 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประจ้ำไตร
มำสท่ี 2/2564

3,003.00     3,003.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตลำดใหม่
จุ๋มจ๋ิมพลำซ่ำ

หจก.ตลำดใหม่
จุ๋มจ๋ิมพลำซ่ำ

เสนอราคาดีท่ีสุด 22/2564 ๕ เมษำยน ๒๕๖๔

26 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือน 
พฤษภำคม 2564

3,340.20     3,340.20     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

เสนอราคาดีท่ีสุด 23/2564 ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔

27 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล พร้อมติดต้ัง 
โครงกำรวิถีพุทธ วิถีไทยฯ 
ประจ้ำเดือนพฤษภำคม 2564

1,080.00     1,080.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.
พร้ินต้ิง จ้ำกัด

บริษัท พี.เอส.
พร้ินต้ิง จ้ำกัด

เสนอราคาดีท่ีสุด 24/2564 ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
 และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ สัญญำหรือ
ข้อตกลง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

28 จ้ำงจัดสถำนท่ี (ดอกไม้) โครงกำร
วิถีพุทธ วิถีไทยฯ ประจ้ำเดือน
พฤษภำคม 2564

2,260.00     2,260.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนพงษ์พุทโธ ร้ำนพงษ์พุทโธ เสนอราคาดีท่ีสุด 25/2564 ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๔

29 ซ้ือเคร่ืองไทยธรรม โครงกำรวิถีพุทธ
 วิถีไทยฯ ประจ้ำเดือนพฤษภำคม 
2564

2,700.00     2,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนบ้ำนพิธีกร ร้ำนบ้ำนพิธีกร เสนอราคาดีท่ีสุด 26/2564 ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๔

30 จ้ำงจัดสถำนท่ี (โต๊ะ+เก้ำอ้ี) 
โครงกำรวิถีพุทธ วิถีไทยฯ 
ประจ้ำเดือนพฤษภำคม 2564

2,390.00     2,390.00     เฉพาะเจาะจง นำยบุญฤทธ์ิ  บุญศิริ นำยบุญฤทธ์ิ  บุญศิริ เสนอราคาดีท่ีสุด 27/2564 ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๔

31 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน ประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1

10,990.00   10,990.00   เฉพาะเจาะจง ร้ำนสุภำเคร่ืองเขียน
 โดย
นำยสุรวุฒิ ปันฉิม

ร้ำนสุภำเคร่ืองเขียน
 โดย
นำยสุรวุฒิ ปันฉิม

เสนอราคาดีท่ีสุด 28/2564 ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔

32 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1

17,900.00   17,900.00   เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ซัพพลำย

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ซัพพลำย

เสนอราคาดีท่ีสุด 29/2564 ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔

33 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 400.00        400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ระนองออนไลน์ หจก.ระนองออนไลน์ เสนอราคาดีท่ีสุด 30/2564 ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔

34 จ้ำงจัดสถำนท่ี (ดอกไม้) โครงกำร
วิถีพุทธ วิถีไทยฯ ประจ้ำเดือน
มิถุนำยน 2564

2,260.00     2,260.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนพงษ์พุทโธ ร้ำนพงษ์พุทโธ เสนอราคาดีท่ีสุด 31/2564 ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔

35 จ้ำงจัดสถำนท่ี (โต๊ะ+เก้ำอ้ี) 
โครงกำรวิถีพุทธ วิถีไทยฯ 
ประจ้ำเดือนมิถุนำยน 2564

2,390.00     2,390.00     เฉพาะเจาะจง นำยบุญฤทธ์ิ  บุญศิริ นำยบุญฤทธ์ิ  บุญศิริ เสนอราคาดีท่ีสุด 32/2564 ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔

36 ซ้ือเคร่ืองไทยธรรม โครงกำรวิถีพุทธ
 วิถีไทยฯ ประจ้ำเดือนมิถุนำยน 
2564

2,700.00     2,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนบ้ำนพิธีกร ร้ำนบ้ำนพิธีกร เสนอราคาดีท่ีสุด 33/2564 ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
 และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ สัญญำหรือ
ข้อตกลง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

37 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือน 
มิถุนำยน 2564

940.10        940.10        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

เสนอราคาดีท่ีสุด 34/2564 ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔

38 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน โครงกำรนิเทศ
ติดตำมโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม-บำลี ประจ้ำปี 2564

6,400.00     6,400.00     เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ซัพพลำย

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ซัพพลำย

เสนอราคาดีท่ีสุด 35/2564 ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔

39 จ้ำงจัดสถำนท่ี (ดอกไม้) โครงกำร
วิถีพุทธ วิถีไทยฯ ประจ้ำเดือน
มิถุนำยน 2564

2,260.00     2,260.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนพงษ์พุทโธ ร้ำนพงษ์พุทโธ เสนอราคาดีท่ีสุด 36/2564 ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔

40 จ้ำงจัดสถำนท่ี (โต๊ะ+เก้ำอ้ี) 
โครงกำรวิถีพุทธ วิถีไทยฯ 
ประจ้ำเดือนมิถุนำยน 2564

2,390.00     2,390.00     เฉพาะเจาะจง นำยบุญฤทธ์ิ  บุญศิริ นำยบุญฤทธ์ิ  บุญศิริ เสนอราคาดีท่ีสุด 37/2564 ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔

41 ซ้ือเคร่ืองไทยธรรม โครงกำรวิถีพุทธ
 วิถีไทยฯ ประจ้ำเดือนมิถุนำยน 
2564

2,700.00     2,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนบ้ำนพิธีกร ร้ำนบ้ำนพิธีกร เสนอราคาดีท่ีสุด 38/2564 ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔

42 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือน 
กรกฎำคม 2564

5,001.50     5,001.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

เสนอราคาดีท่ีสุด 39/2564 ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔

43 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประจ้ำไตร
มำสท่ี 3/2564

2,740.00     2,740.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตลำดใหม่
จุ๋มจ๋ิมพลำซ่ำ

หจก.ตลำดใหม่
จุ๋มจ๋ิมพลำซ่ำ

เสนอราคาดีท่ีสุด 40/2564 ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๔

44 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือน 
สิงหำคม 2564

1,180.00     1,180.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

เสนอราคาดีท่ีสุด 41/2564 ๒ สิงหำคม ๒๕๖๔

45 จ้ำงจัดสถำนท่ี (ดอกไม้) โครงกำร
วิถีพุทธ วิถีไทยฯ ประจ้ำเดือน
สิงหำคม 2564

2,260.00     2,260.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนพงษ์พุทโธ ร้ำนพงษ์พุทโธ เสนอราคาดีท่ีสุด 42/2564 ๓ สิงหำคม ๒๕๖๔

46 จ้ำงจัดสถำนท่ี (โต๊ะ+เก้ำอ้ี) 
โครงกำรวิถีพุทธ วิถีไทยฯ 
ประจ้ำเดือนสิงหำคม 2564

2,390.00     2,390.00     เฉพาะเจาะจง นำยบุญฤทธ์ิ  บุญศิริ นำยบุญฤทธ์ิ  บุญศิริ เสนอราคาดีท่ีสุด 43/2564 ๓ สิงหำคม ๒๕๖๔



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
 และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ สัญญำหรือ
ข้อตกลง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

47 ซ้ือเคร่ืองไทยธรรม โครงกำรวิถีพุทธ
 วิถีไทยฯ ประจ้ำเดือนสิงหำคม 
2564

2,700.00     2,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนพงษ์พุทโธ ร้ำนพงษ์พุทโธ เสนอราคาดีท่ีสุด 44/2564 ๓ สิงหำคม ๒๕๖๔

48 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 4,900.00     4,900.00     เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ซัพพลำย

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ซัพพลำย

เสนอราคาดีท่ีสุด 45/2564 ๑๙ สิงหำคม ๒๕๖๔

49 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ 8,100.00     8,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนฐิติแอร์ ร้ำนฐิติแอร์ เสนอราคาดีท่ีสุด 46/2564 ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๔
50 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ 3,250.00     3,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนฐิติแอร์ ร้ำนฐิติแอร์ เสนอราคาดีท่ีสุด 47/2564 ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๔
51 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 12,810.00   12,810.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ระนองออนไลน์ หจก.ระนองออนไลน์ เสนอราคาดีท่ีสุด 48/2564 ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๔

52 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,890.00     2,890.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ระนองออนไลน์ หจก.ระนองออนไลน์ เสนอราคาดีท่ีสุด 49/2564 ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๔

53 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรถจักรยำนยนต์ 4,885.00     4,885.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนแสงทองยนตร
ภัณฑ์

ร้ำนแสงทองยนตร
ภัณฑ์

เสนอราคาดีท่ีสุด 50/2564 ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๔

54 จ้ำงจัดสถำนท่ี (ดอกไม้) โครงกำร
วิถีพุทธ วิถีไทยฯ ประจ้ำเดือน
กันยำยน 2564

2,260.00     2,260.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนพงษ์พุทโธ ร้ำนพงษ์พุทโธ เสนอราคาดีท่ีสุด 51/2564 ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔

55 จ้ำงจัดสถำนท่ี (โต๊ะ+เก้ำอ้ี) 
โครงกำรวิถีพุทธ วิถีไทยฯ 
ประจ้ำเดือนกันยำยน 2564

2,390.00     2,390.00     เฉพาะเจาะจง นำยบุญฤทธ์ิ  บุญศิริ นำยบุญฤทธ์ิ  บุญศิริ เสนอราคาดีท่ีสุด 52/2564 ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔

56 ซ้ือเคร่ืองไทยธรรม โครงกำรวิถีพุทธ
 วิถีไทยฯ ประจ้ำเดือนกันยำยน 
2564

1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนบ้ำนพิธีกร ร้ำนบ้ำนพิธีกร เสนอราคาดีท่ีสุด 53/2564 ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔

57 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือน 
กันยำยน 2564

3,445.20     3,445.20     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

บริษัท เทพศิรินทร์ 
จ้ำกัด

เสนอราคาดีท่ีสุด 54/2564 ๑ กันยำยน ๒๕๖๔

58 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ 5,050.00     5,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้ำนฐิติแอร์ ร้ำนฐิติแอร์ เสนอราคาดีท่ีสุด 55/2564 ๖ กันยำยน ๒๕๖๔



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
 และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ สัญญำหรือ
ข้อตกลง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

59 จ้ำงซ่อมระบบไฟฟ้ำอำคำรพัสดุ
และบริเวณโดยรอบส้ำนักงำน

19,420.00   19,420.00   เฉพาะเจาะจง ร้ำนฐิติแอร์ ร้ำนฐิติแอร์ เสนอราคาดีท่ีสุด 56/2565 ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๔

60 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประจ้ำไตร
มำสท่ี 4/2564

4,666.00     4,666.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตลำดใหม่
จุ๋มจ๋ิมพลำซ่ำ

หจก.ตลำดใหม่
จุ๋มจ๋ิมพลำซ่ำ

เสนอราคาดีท่ีสุด 57/2564 ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๔

61 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน ประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 2

10,580.00   10,580.00   เฉพาะเจาะจง ร้ำนสุภำเคร่ืองเขียน
 โดย
นำยสุรวุฒิ ปันฉิม

ร้ำนสุภำเคร่ืองเขียน
 โดย
นำยสุรวุฒิ ปันฉิม

เสนอราคาดีท่ีสุด 58/2564 ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๔

62 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 2

11,810.00   11,810.00   เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ซัพพลำย

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ซัพพลำย

เสนอราคาดีท่ีสุด 59/2564 ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๔

ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง มีกำรจัดหำพัสดุประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดระนอง
1. ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี-
2. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-


