สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจําเดือน มีนาคม 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)

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม
ล้านนาสันปูเล

ราคาเหมาะสม

29/2565

28 กุมภาพันธ์ 2565

2 - ขอจ้างจัดทําของสมนาคุณ
จํานวน 1 งาน เพื่อใช้ในโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา
รายงานประมาณการเศรษฐกิจ
จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ในระหว่างวันที่ 3 - 4
มีนาคม 2565

3,000.00

3 - ขอจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
(ไวนิล) ขนาด 1x3 เมตร จํานวน 1
งาน เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทํารายงาน
ประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัด

360.00

360.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรูม-กราฟฟิค-แอนด์ดีไซน์

ร้านรูม-กราฟฟิค-แอนด์ดีไซน์

ราคาเหมาะสม

30/2565

28 กุมภาพันธ์ 2565

1,051.00

1,051.00 เฉพาะเจาะจง

นายรัฐภูมิ อุดม

นายรัฐภูมิ อุดม

ราคาเหมาะสม

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

7 มีนาคม 2565

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม
2565
4 - สั่งซื้อน้ําดื่ม เพื่อใช้บริโภค
ในสํานักงานคลังจังหวัดพะเยา

3,000.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม
ล้านนาสันปูเล

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

4 - จัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อความ
สะอาดของสํานักงานคลังจังหวัด
พะเยา ประจําเดือนมีนาคม 2565

120.00

120.00 เฉพาะเจาะจง

เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

ราคาเหมาะสม

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

7 มีนาคม 2565

5 - จัดทําพานพุ่มดอกไม้สด ร่วมงาน
พิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ วันพุธที่ 2 มีนาคม
2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัด
พะเยา

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้มณเฑียร

ร้านดอกไม้มณเฑียร

ราคาเหมาะสม

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

7 มีนาคม 2565

6 - ขอจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อ
ประกอบการประชุมเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
จังหวัดพะเยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 ใน
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา
13.30 - 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดพะเยา

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน N-J COPY TECH

ร้าน N-J COPY TECH

ราคาเหมาะสม

34/2565

16 มีนาคม 2565

7 - ขอจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้
ประกอบการประชุมคณะผู้บริหาร
การคลังประจําจังหวัดพะเยา

203.00

203.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน N-J COPY TECH

ร้าน N-J COPY TECH

ราคาเหมาะสม

35/2565

21 มีนาคม 2565

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

360.00

360.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรูม-กราฟฟิค-แอนด์ดีไซน์

ร้านรูม-กราฟฟิค-แอนด์ดีไซน์

ราคาเหมาะสม

36/2565

28 มีนาคม 2565

1,000.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม
ล้านนาสันปูเล

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม
ล้านนาสันปูเล

ราคาเหมาะสม

37/2565

28 มีนาคม 2565

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 23
มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานคลัง
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด
8 - ขอจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
(ไวนิล) ขนาด 1x3 เมตร จํานวน
1 งาน เพื่อใช้ในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
จังหวัดและการนําเสนอข้อมูล
เศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวัน
จันทร์ที่ 4 เมษายน 256
9 - ขอจัดทําของสมนาคุณ จํานวน 1
งาน เพื่อมอบเป็นของสมนาคุณใน
การดําเนินการโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
จังหวัดและการนําเสนอข้อมุล
เศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1,000.00

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

65017160768

3. ชื่อโครงการ

ซื้อปั๊มน้ำและถังบรรจุน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

89,070.00 บาท

5. ราคากลาง

89,070.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ถังสำหรับเก็บน้ำ(24.11.18.10 )

0573559000012

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีหสกุล

ราคาที่เสนอ
89,070.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0573559000012 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีหสกุล

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

650101003503

๑๗/๒๕๖๕

14/01/2565

จำนวนเงิน
89,070.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

