สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แบบ สขร.1

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

ร้านต๋อยเซอร์วิส

ร้านต๋อยเซอร์วิส

ราคาเหมาะสม

20/2565

1 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

ราคาเหมาะสม

ปฏิบัติตาม
หนังสือ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว
119

2 กุมภาพันธ์ 2565

นายรัฐภูมิ อุดม

นายรัฐภูมิ อุดม

ราคาเหมาะสม

ปฏิบัติตาม
หนังสือ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว
119

7 กุมภาพันธ์ 2565

1 - ขอจ้างเหมาซ่อมแซมโทรทัศน์
(ทีวี LCD ขนาด 40 นิ้ว)
หมายเลขครุภัณฑ์
100000017835 เพื่อให้ใช้ใน
ราชการได้เนื่องจากจอภาพชํารุด
จากการใช้งานตามปกติ

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

2 - จัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อความ
สะอาดของสํานักงานคลังจังหวัด
พะเยา ประจําเดือนกุมภาพันธ์
2565

120.00

120.00 เฉพาะเจาะจง

5 - สั่งซื้อน้ําดื่ม เพื่อใช้บริโภค
ในสํานักงานคลังจังหวัดพะเยา

752.00

เฉพาะเจาะจง

6 - ขอจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อ
ประกอบการประชุมเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
จังหวัดพะเยา ประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 ครั้งที่
4/2565 ในวันพฤหัสบดี ที่
10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา
13.30 - 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดพะเยา

300.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ราคาเหมาะสม

25/2565

9 กุมภาพันธ์ 2565

7 - ขอจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้
ประกอบการประชุมคณะผู้บริหาร
การคลังประจําจังหวัดพะเยา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่
15 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา

328.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ราคาเหมาะสม

26/2565

14 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

65027468225

3. ชื่อโครงการ

จ้างรถตู้พร้อมคนขับและน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

6,000.00 บาท

5. ราคากลาง

6,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

การจ้างงาน(93.14.18.00 )

2560100022075

รายชื่อผู้เสนอราคา
นายเจษฎา ตาคำ

ราคาที่เสนอ
6,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

2560100022075 นายเจษฎา ตาคำ

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

650314017759

๒๘/๒๕๖๕

28/02/2565

จำนวนเงิน
6,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

65027443344

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

5,000.00 บาท

5. ราคากลาง

5,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )

0565560000863

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา จำกัด

ราคาที่เสนอ
5,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0565560000863 บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

650214368032

๒๗/๒๕๖๕

24/02/2565

จำนวนเงิน
5,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

65027049881

3. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

97,000.00 บาท

5. ราคากลาง

97,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

การจ้างงาน(93.14.18.00 )

0563545000180

รายชื่อผู้เสนอราคา
หจก. ส.พรรณภักดี

ราคาที่เสนอ
97,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0563545000180 หจก. ส.พรรณภักดี

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

650324003420

๒๒/๒๕๖๕

10/02/2565

จำนวนเงิน
97,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

65027059668

3. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

23,000.00 บาท

5. ราคากลาง

23,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

การจ้างงาน(93.14.18.00 )

0563545000180

รายชื่อผู้เสนอราคา
หจก. ส.พรรณภักดี

ราคาที่เสนอ
23,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0563545000180 หจก. ส.พรรณภักดี

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

650324002192

๒๓/๒๕๖๕

10/02/2565

จำนวนเงิน
23,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

