
วงเงนิที่ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ที่จดัซ้ือจดัจ้าง ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนต ์ปีงบประมาณ 2565 123,600.00      123,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประมวล นามประดิษฐ์ 1/2565 ลงวนัท่ี 1 ต.ค. 64

2 จา้งเหมาบริการพนกังานท าความสะอาด ปีงบประมาณ 2565 33,000.00        33,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก อุ่นเน้ือ 2/2565 ลงวนัท่ี 1 ต.ค. 64

รวม 156,600.00      

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัจันทบุรี

รายการที่

เดือน ตุลาคม 2564



วงเงนิที่ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

3 ซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน ตุลาคม 2564
(ส่งเบิกหลกัฐานขอเบิกจ่าย 3 พฤศจิกายน 2564)

7,390.00          7,390.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) รายงานขอซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ท่ี จบ 0034/335.1 ลงวนัท่ี 5 ต.ค. 64

4 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 2,750.00          2,750.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพนัธ์เจริญ เซอร์วิส 3/2565 ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 64

รวม 10,140.00       

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัจันทบุรี

ที่ รายการ

เดือน พฤศจิกายน 2564



วงเงนิที่ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

5 ซ้ือวสัดุส านกังาน (อุปกรณ์ Xerox S2520) 9,630.00         9,630.00   เฉพาะเจาะจง ไอทีทริพเพิลดี 4/2565 ลงวนัท่ี 1 ธ.ค. 64
6 ซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

(ส่งเบิกหลกัฐานขอเบิกจ่าย 8 ธนัวาคม 2564)
6,730.00         6,730.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) รายงานขอซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง

และหล่อล่ืนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ท่ี จบ 0034/335.1 ลงวนัท่ี 5 ต.ค. 64

7 จา้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ 3,090.00         3,090.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเคที โกรว ์อพั 5/2565 ลงวนัท่ี 16 ธ.ค. 64

8 จา้งท าพานพุม่ดอกไมส้ด งานวนัสมเด็จตากสินมหาราช 1,000.00         1,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลนิตย ์ สุขชู 6/2565 ลงวนัท่ี 23 ธ.ค. 64

รวม 20,450.00       

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัจันทบุรี

เดือน ธันวาคม 2564

ที่ รายการ



วงเงนิที่ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 ซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน ธนัวาคม 2564
(ส่งเบิกหลกัฐานขอเบิกจ่าย 4 มกราคม 2565)

4,120.00         4,120.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) รายงานขอซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ท่ี จบ 0034/335.1 ลงวนัท่ี 5 ต.ค. 64

10 ซ้ือวสัดุส านกังาน 15,602.00       15,602.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรน รุ่งเรืองทรัพย์ 7/2565 ลงวนัท่ี 14 ม.ค. 65

11 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 8,250.00         8,250.00   เฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรน รุ่งเรืองทรัพย์ 8/2565 ลงวนัท่ี 14 ม.ค. 65

รวม 27,972.00       

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัจันทบุรี

เดือน มกราคม 2565

ที่ รายการ



วงเงนิที่ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน มกราคม 2565
(ส่งเบิกหลกัฐานขอเบิกจ่าย 7 กุมภาพนัธ์ 2565)

6,400.00         6,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) รายงานขอซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ท่ี จบ 0034/335.1 ลงวนัท่ี 5 ต.ค. 64

13 จา้งเหมาพนกังานท าความสะอาด 46,200.00       46,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภา บุญตา 9/2565 ลงวนัท่ี 28 ก.พ. 65

รวม 52,600.00       

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัจันทบุรี

เดือน กมุภาพันธ์ 2565

ที่ รายการ



วงเงนิที่ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

14 ซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2565
(ส่งเบิกหลกัฐานขอเบิกจ่าย 1 มีนาคม 2565)

6,300.00         6,300.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เนเชอรัล ปิโตเล่ียม 
จ ากดั

รายงานขอซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ท่ี จบ 0034/335.1 ลงวนัท่ี 5 ต.ค. 64

รวม 6,300.00         

บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัจันทบุรี

เดือน มีนาคม 2565

ที่ รายการ

ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ 2565 รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 274,062.00                         


