สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

(เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
สานักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

ลาดับ
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้าง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

ไม่มีการจัดซือ้ จัดจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ลําดับที่
(2)

1
2

3

งานจัดซื้อจัดจ้าง
(3)
- ขอจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ใน
ราชการประจําเดือนตุลาคม
- สั่งซื้อน้ําดื่ม เพื่อใช้บริโภคใน
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา

- ขอจ้างถ่ายเอกสารการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่
1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่
26 พฤศจิกายน 2563 เวลา
13.30 น. ณ ห้องประชุมภูกาม
ยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
พะเยา (หลังใหม่)

แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

148.00

148.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ราคาเหมาะสม

4/2563

3 พฤศจิกายน 2563

560.00

560.00 เฉพาะเจาะจง

โรงงานน้ําดื่มละมุน

โรงงานน้ําดื่มละมุน

ราคาเหมาะสม

ปฏิบัติตาม
หนังสือ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว

9 พฤศจิกายน 2563

920.00

920.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน N - J COPY TECH

ร้าน N - J COPY TECH

ราคาเหมาะสม

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

27 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่
(2)

1

งานจัดซื้อจัดจ้าง
(3)
- ซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 2362
พะเยา และตรวตเช็คระยะ
140,000 กิโลเมตร

2

- สั่งซื้อน้ําดื่ม เพื่อใช้บริโภคใน
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา

3

- ขอจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
และซ่อมแซมอ่างล้างจานใน
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา

แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

4,089.54

4,089.54 เฉพาะเจาะจง

บริษัทโตโยต้าพะเยา
บริษัทโตโยต้าพะเยา
(1994) ผู้จําหน่ายโตโยต้า (1994) ผู้จําหน่ายโตโยต้า
จํากัด
จํากัด

760.00

760.00 เฉพาะเจาะจง

โรงงานน้ําดื่มปทุมวดี
(บ้านร่องห้า)

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายประทวน สุขยอด

ราคาเหมาะสม

8/2564

1 ธันวาคม 2563

โรงงานน้ําดื่มปทุมวดี
(บ้านร่องห้า)

ราคาเหมาะสม

ปฏิบัติตาม
หนังสือ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว

4 ธันวาคม 2563

นายประทวน สุขยอด

ราคาเหมาะสม

11/2563

16 ธันวาคม 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

(2)

(3)
- จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
เพื่อประกอบการประชุมคณะ
ผู้บริหารการคลังประจําจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 มกราคม
2564

1

2 - สั่งซื้อน้ําดื่ม เพื่อใช้บริโภคใน

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

469.00

469.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ราคาเหมาะสม

15/2564

6 มกราคม 2564

585.00

585.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานน้ําดื่มปทุมวดี (บ้าน โรงงานน้ําดื่มปทุมวดี (บ้าน
ร่องห้า)
ร่องห้า)

ราคาเหมาะสม

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

6 มกราคม 2564

ราคาเหมาะสม

41/2564

20 มกราคม 2564

สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา

3 - จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการ
ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่
1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 21
มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่)

แบบ สขร.1

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน N-J COPY TECH

ร้าน N-J COPY TECH

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

4

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้มณเฑียร

ร้านดอกไม้มณเฑียร

ราคาเหมาะสม

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

22 มกราคม 2564

6,540.00

6,540.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไออุ่น ดีไซน์

ร้านไออุ่น ดีไซน์

ราคาเหมาะสม

18/2564

28 มกราคม 2564

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนิคม นามบ้าน

นายนิคม นามบ้าน

ราคาเหมาะสม

18/2564

29 มกราคม 2564

- จ้างจัดทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่อง
ในงานพิธีวันพ่อขุนรามคําแหง
มหาราช วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม
2564
5

- จ้างเหมาจัดทําป้ายและสติ๊กเกอร์
เพื่อใช้ปรับปรุงสํานักงานและ
สถานที่ให้บริการตามมาตรฐานการ
ให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
(GECC) ประจําปี พ.ศ. 2564

6 - จ้างปรับปรุงห้องน้ําสํานักงาน
และที่จอดรถสําหรับผู้พิการตาม
มาตรฐานการให้บริการศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) ประจําปี
พ.ศ. 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

64017573487

3. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานและที่จอดรถสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

21,000.00 บาท

5. ราคากลาง

21,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานและที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

3560100426549

รายชื่อผู้เสนอราคา
นายนิคม นามบ้าน

ราคาที่เสนอ
21,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3560100426549 นายนิคม นามบ้าน

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640214003983

๑๘/๒๖๖๔

29/01/2564

จำนวนเงิน
21,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

64017528314

3. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายและสติกเกอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

6,540.00 บาท

5. ราคากลาง

6,540.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายและสติกเกอร์จำนวน 9 รายการ

3650100102629

รายชื่อผู้เสนอราคา
ไออุ่น ดีไซน์

ราคาที่เสนอ
6,540.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3650100102629 ไออุ่น ดีไซน์

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640114453511

๑๘/๒๕๖๔

28/01/2564

จำนวนเงิน
6,540.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ลําดับที่
(2)

1

งานจัดซื้อจัดจ้าง
(3)
- จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ใน
ราชการสํานักงานคลังจังหวัดพะเยา

2 - จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เพื่อ

แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

8,184.00

8,184.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา
จํากัด
จํากัด
ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ราคาเหมาะสม

20/2564

1 กุมภาพันธ์ 2564

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ราคาเหมาะสม

19/2564

1 กุมภาพันธ์ 2564

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

3 - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
ราชการสํานักงานคลังจังหวัดพะเยา

735.00

735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวิร์ค
จํากัด

บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวิร์ค
จํากัด

ราคาเหมาะสม

22/2564

2 กุมภาพันธ์ 2564

4 - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ใน
ราชการสํานักงานคลังจังหวัดพะเยา
5 - จัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ เพื่อใช้
ในราชการสํานักงานคลังจังหวัด
พะเยา
6 - จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ใน
ราชการ
7 - ซ่อมแซมโทรทัศน์ LED LG 50
นิ้ว เพื่อใช้ในราชการสํานักงานคลัง
จังหวัดพะเยา
8 จ้างจัดทําเอกสาร เพื่อใช้ใน
โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) จังหวัดพะเยา

736.00

736.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ อิเลคทริคอล
อีควิปเม้นท์ จํากัด
ห้างหุ้นส่วน บีพี เฟิร์ส ซัพ
พลายเออ

ราคาเหมาะสม

23/2564

2 กุมภาพันธ์ 2564

ราคาเหมาะสม

20/2564

2 กุมภาพันธ์ 2564

ประกอบการประชุมคณะผู้บริหาร
การคลังประจําจังหวัดพะเยา ครั้งที่
2/2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

16,080.00

บริษัท ไอ อิเลคทริคอล
อีควิปเม้นท์ จํากัด
16,080.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน บีพี เฟิร์ส ซัพ
พลายเออ

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ราคาเหมาะสม

-

4 กุมภาพันธ์ 2564

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พะเยาสยามอิเลค
โทรนิก จํากัด

บริษัท พะเยาสยามอิเลค
โทรนิก จํากัด

ราคาเหมาะสม

25/2564

8 กุมภาพันธ์ 2564

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงพิมพ์
เจริญอักษร
เจริญอักษร

ราคาเหมาะสม

26/2564

9 กุมภาพันธ์ 2564

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค
จํากัด

ราคาเหมาะสม

27/2564

9 กุมภาพันธ์ 2564

โรงงานน้ําดื่มพานวนชัย

ราคาเหมาะสม

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

9 กุมภาพันธ์ 2564

9 - จัดซื้อกระเป๋าผ้าดิบ เพื่อใช้ใน
โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) จังหวัดพะเยา
10 - สั่งซื้อน้ําดื่ม เพื่อใช้บริโภคใน
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา

3,000.00

792.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค
จํากัด

792.00 เฉพาะเจาะจง

โรงงานน้ําดื่มพานวนชัย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

64027046088

3. ชื่อโครงการ

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

16,080.00 บาท

5. ราคากลาง

16,080.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หมึกพิมพ์ Brother T300 BT6000 สีฟ้าหมึกพิมพ์ Samsung MLT- 506L C M Y
หมึกพิมพ์ HP CF283A หมึกพิมพ์ Samsung MLT- 104S

0523558001601

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี เฟิร์ส ซัพพลายเออร์

ราคาที่เสนอ
16,080.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0523558001601

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี เฟิร์ส
ซัพพลายเออร์

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640214039949

20/๒๕๖๔

02/02/2564

จำนวนเงิน
16,080.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

64027020817

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

8,184.00 บาท

5. ราคากลาง

8,184.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (14.11.15.07 )

0565560000863

บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา จำกัด

6,048.00

2

แฟ้มมีสันแบบเจาะรู (44.12.20.03 NaN000001)

0565560000863

บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา จำกัด

780.00

3

กระดาษสี (14.12.19.02 )

0565560000863

บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา จำกัด

936.00

4

เทปกาวสองหน้าแบบบาง (31.20.15.22 )

0565560000863

บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา จำกัด

72.00

5

เทป (31.20.15.00 )

0565560000863

บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา จำกัด

124.00

6

เทปโฟม (31.20.15.27 )

0565560000863

บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา จำกัด

224.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0565560000863 บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640214059259

๒๐/๒๕๖๔

01/02/2564

จำนวนเงิน
8,184.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

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)

1 - จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ใน
ราชการ

158.00

158.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ราคาเหมาะสม

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

3 มีนาคม 2564

2 - สั่งซื้อน้ําดื่ม เพื่อใช้บริโภคใน
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา

693.00

693.00 เฉพาะเจาะจง

โรงงานน้ําดื่มพานวนชัย

โรงงานน้ําดื่มพานวนชัย

ราคาเหมาะสม

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

3 มีนาคม 2564

3 - จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุมคณะผู้บริหาร
การคลังประจําจังหวัดพะเยา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 3/2564 ในวันพฤหัสบดีที่
18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30
น. ณ ห้องประชุมสํานักงานคลัง
จังหวัดพะเยา

221.00

221.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ราคาเหมาะสม

29/2564

16 มีนาคม 2564

4 - ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)
เพื่อใช้ในงานราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค
จํากัด

บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค
จํากัด

ราคาเหมาะสม

30/2564

17 มีนาคม 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

(2)

(3)

(6)

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
(10)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

1 - ขอจัดทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่อง
ในงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้มณเฑียร

ร้านดอกไม้มณเฑียร

ราคาเหมาะสม

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

8 เมษายน 2564

2 - จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ใน
ราชการ

233.00

233.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ราคาเหมาะสม

8 เมษายน 2564

3 - ขอจ้างเหมาจัดทําฉากกั้น
อะคริลิคใส พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้
เป็นฉากกั้นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
หน้าเคาน์เตอร์กับผู้มาติดต่อ
ราชการ เป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโฮงป้ายพะเยา

ร้านโฮงป้ายพะเยา

ราคาเหมาะสม

ปฏิบัติตาม
หนังสือ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว
119
34/2564

20 เมษายน 2564

4 - ขอจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชน
ในการล้างมือทําความสะอาดและ
ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างไพบูลย์เภสัช

ห้างไพบูลย์เภสัช

ราคาเหมาะสม

35/2564

28 เมษายน 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจําเดือน พฤษภาค พ.ศ. 2564

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)

615.00

615.00 เฉพาะเจาะจง

โรงงานน้ําดื่มพานวนชัย

โรงงานน้ําดื่มพานวนชัย

ราคาเหมาะสม

ปฏิบัติตาม
หนังสือ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว

9 พฤษภาคม 2564

ห้างหุ้นส่วน บีพี เฟิร์ส ซัพ
พลายเออ

ราคาเหมาะสม

37/2564

31 พฤษภาคม 2564

5,222.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา
จํากัด
จํากัด

ราคาเหมาะสม

38/2564

31 พฤษภาคม 2564

1 - สั่งซื้อน้ําดื่ม เพื่อใช้บริโภคใน
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา

2 - จัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ เพื่อใช้
ในราชการสํานักงานคลังจังหวัด
พะเยา
3 - จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ใน
ราชการสํานักงานคลังจังหวัดพะเยา

15,870.00

5,222.00

15,870.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน บีพี เฟิร์ส ซัพ
พลายเออ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

64057427660

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

15,870.00 บาท

5. ราคากลาง

15,870.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

หมึกพิมพ์ BROTHER T300 BT6000 สีดำ

0523558001601

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี เฟิร์ส ซัพพลายเออร์

600.00

2

หมึกพิมพ์BROTHER T300 BT5000 สีเหลือง

0523558001601

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี เฟิร์ส ซัพพลายเออร์

540.00

3

หมึกพิมพ์ BROTHER T300 BT5000 สีฟ้า

0523558001601

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี เฟิร์ส ซัพพลายเออร์

270.00

4

หมึกพิมพ์ CANON Cartridge 052

0523558001601

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี เฟิร์ส ซัพพลายเออร์

4,980.00

5

หมึกพิมพ์ HP CE283A

0523558001601

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี เฟิร์ส ซัพพลายเออร์

4,400.00

6

หมึกพิมพ์ SAMSUNG MLT-104S M1865W

0523558001601

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี เฟิร์ส ซัพพลายเออร์

2,900.00

7

หมึกพิมพ์ HP CF285A

0523558001601

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี เฟิร์ส ซัพพลายเออร์

2,180.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0523558001601

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี เฟิร์ส
ซัพพลายเออร์

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640514378759

๓๗/๒๕๖๔

31/05/2564

จำนวนเงิน
15,870.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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)

1 - จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ใน
ราชการ

271.00

271.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ราคาเหมาะสม

ปฏิบัติตาม
หนังสือ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว

2 กรกฎาคม 2564

2 - สั่งซื้อน้ําดื่ม เพื่อใช้บริโภคใน
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา

895.00

895.00 เฉพาะเจาะจง

โรงงานน้ําดื่มพานวนชัย

โรงงานน้ําดื่มพานวนชัย

ราคาเหมาะสม

ปฏิบัติตาม
หนังสือ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว

6 กรกฎาคม 2564

18,500.00

18,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไออุ่น ดีไซน์

ร้านไออุ่น ดีไซน์

ราคาเหมาะสม

46/2564

14 กรกฎาคม 2564

13,800.00

13,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดค็อก พิทศ ห้างหุ้นส่วนจํากัดค็อก พิทศ
รีนวลการยาง
รีนวลการยาง

ราคาเหมาะสม

47/2564

15 กรกฎาคม 2564

3 - จ้างเหมาจัดทําป้ายอะคริลิกพร้อม
ติดตั้ง สําหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับรายนามผู้บริหาร
กรมบัญชีกลาง โครงสร้างองค์กรของ
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา และ
คณะทํางานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ

4 - จัดซื้อยางรถยนต์ ยี่ห้อ บริดจสโตน
ขนาด 215/70-15 จํานวน 4 เส้น
เพื่อเป็นการบํารุงรักษาทรัพย์สินของ
ทางราชการ

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

120.00

120.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ราคาเหมาะสม

49/2564

21 กรกฎาคม 2564

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายเอกชัย ปิยะเล็ก

นายเอกชัย ปิยะเล็ก

ราคาเหมาะสม

48/2564

23 กรกฎาคม 2564

916.00

916.00 เฉพาะเจาะจง

โรงงานน้ําดื่มปทุมวดี

โรงงานน้ําดื่มปทุมวดี

ราคาเหมาะสม

ปฏิบัติตาม
หนังสือ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว

30 กรกฎาคม 2564

5 - ขอจ้างถ่ายเอกสารถ่าย
ประกอบการประชุมเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2564
ครั้งที่ 4/2564 ในวันศุกร์ที่ 23
กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม
ภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดพะเยา
6 - จ้างเหมาบริการติดตั้งกระจก
พร้อมทั้งจัดทําประตูกระจกบาน
เลื่อน เพื่อกั้นห้องปฏิบัติงาน
7 - สั่งซื้อน้ําดื่ม เพื่อใช้บริโภคใน
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

64027046088

3. ชื่อโครงการ

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

16,080.00 บาท

5. ราคากลาง

16,080.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หมึกพิมพ์ Brother T300 BT6000 สีฟ้าหมึกพิมพ์ Samsung MLT- 506L C M Y
หมึกพิมพ์ HP CF283A หมึกพิมพ์ Samsung MLT- 104S

0523558001601

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี เฟิร์ส ซัพพลายเออร์

ราคาที่เสนอ
16,080.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0523558001601

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี เฟิร์ส
ซัพพลายเออร์

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640214039949

20/๒๕๖๔

02/02/2564

จำนวนเงิน
16,080.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

64077422155

3. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาบริการติดตั้งกระจกเพื่อกั้นห้องปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดทำประตูกระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

17,500.00 บาท

5. ราคากลาง

17,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างเหมาบริการติดตั้งกระจกเพื่อกั้นห้องปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดทำประตูกระจกบาน
เลื่อน

3560100651062

รายชื่อผู้เสนอราคา
นายเอกชัย ปิยะเล็ก

ราคาที่เสนอ
19,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3560100651062 นายเอกชัย ปิยะเล็ก

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640714373059

๔๘/๒๕๖๔

23/07/2564

จำนวนเงิน
17,500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

64077274023

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

13,800.00 บาท

5. ราคากลาง

13,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ยางรถยนต์หรือยางรถบรรทุกขนาดเล็ก(25.17.25.04 )

0563549000214

รายชื่อผู้เสนอราคา
ค็อกพิทศรีนวลการยาง

ราคาที่เสนอ
13,800.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

0563549000214 ค็อกพิทศรีนวลการยาง

640714255476

๔๗/๒๕๖๔

15/07/2564

จำนวนเงิน
13,800.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

64077259780

3. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอะคริลิกพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

18,500.00 บาท

5. ราคากลาง

18,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ป้ายอะคริลิก ขนาด 116x116 cm.

3650100102629

ไออุ่น ดีไซน์

7,500.00

2

ป้ายอะคริลิก ขนาด 68x80 cm.

3650100102629

ไออุ่น ดีไซน์

11,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3650100102629 ไออุ่น ดีไซน์

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640714243701

๔๖/๒๕๖๔

14/07/2564

จำนวนเงิน
18,500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

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)

1 - ซื้อพัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ใน
ราชการ
2 - ขอจ้างถ่ายเอกสารถ่าย
ประกอบการประชุมเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2564
ครั้งที่ 6/2564 ในวันพฤหัสบดีที่
19 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุม ภูกามยาว ชั้น 5 ศาลา
กลางจังหวัดพะเยา

9,516.00

3 - ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เพื่อ
เป็นการรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการ และเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้
อยู่อาศัย
4 - ซื้อพัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ใน
ราชการ

21,500.00

120.00

3,121.00

9,516.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา
จํากัด
จํากัด
120.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด
ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

21,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายนิคม นามบ้าน

นายนิคม นามบ้าน

3,121.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา
จํากัด
จํากัด

ราคาเหมาะสม

50/2564

3 สิงหาคม 2564

ราคาเหมาะสม

53/2564

17 สิงหาคม 2564

ราคาเหมาะสม

54/2564

23 สิงหาคม 2564

ราคาเหมาะสม

55/2654

25 สิงหาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

64087452874

3. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

21,500.00 บาท

5. ราคากลาง

21,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ

3560100426549

รายชื่อผู้เสนอราคา
นายนิคม นามบ้าน

ราคาที่เสนอ
21,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3560100426549 นายนิคม นามบ้าน

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640814380896

๕๔/๒๕๖๔

23/08/2564

จำนวนเงิน
21,500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

64087082495

3. ชื่อโครงการ

ซื้อพัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

9,516.00 บาท

5. ราคากลาง

9,516.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง

0565560000863

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา จำกัด

ราคาที่เสนอ
9,516.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0565560000863 บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640814067781

๕๐/๒๕๖๔

29/07/2564

จำนวนเงิน
9,516.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา
ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

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)

1 - ขอจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการ
ประชุมคณะผู้บริหารการคลัง
ประจําจังหวัดพะเยา ในวันพุธที่
8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม
สารภี ชั้น 4 สํานักงานสรรพากร
พื้นที่พะเยา

207.00

207.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ราคาเหมาะสม

56/2564

6 กันยายน 2564

2 ลงนามอนุมัติดําเนินการจ้างจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย เพื่อความสะอาดของ
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา

120.00

120.00 เฉพาะเจาะจง

เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

ราคาเหมาะสม

-

10 กันยายน 2564

3 - สั่งซื้อน้ําดื่ม เพื่อใช้บริโภค
ในสํานักงานคลังจังหวัดพะเยา
4 - ขอจ้างถ่ายเอกสารถ่าย
ประกอบการประชุมเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 7/2564 ในวันพฤหัสบดีที่
16 กันยายน 2564 ณ ห้อง
ประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดพะเยา

994.00

994.00 เฉพาะเจาะจง

นายรัฐภูมิ อุดม

นายรัฐภูมิ อุดม

ราคาเหมาะสม

-

15 กันยายน 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ร้านอัษฎาวุธ สุขยอด

ราคาเหมาะสม

59/2564

15 กันยายน 2564

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเทคนิคเซอร์วิส

ร้านเทคนิคเซอร์วิส

ราคาเหมาะสม

60/2564

20 กันยายน 2564

5 - ขอซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
เพื่อใช้ในราชการสํานักงานคลัง
จังหวัดพะเยา

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

6 - ขอจ้างเหมาบริการป้องกันและ
กําจัดปลวกอาคารสํานักงานคลัง
จังหวัดพะเยาและบ้านพัก
ข้าราชการของสํานักงานคลัง
จังหวัดพะเยา จํานวน 7 หลัง
โรงเก็บพัสดุ 1 หลัง ทาว์นเฮาส์ 1
หลัง (4 คูหา)

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง หุ้นส่วนจํากัด ไรท์ เพสท์
เทค

หุ้นส่วนจํากัด ไรท์ เพสท์
เทค

ราคาเหมาะสม

61/2564

27 กันยายน 2564

7 - ขอจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาดอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน
และเป็นการบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยจ้างเหมาจ่าย
รายเดือน ๆ ละ 7,000.- บาท
ระยะเวลาการจ้าง 10 เดือน ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน
2565

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางแสงเดือน ดาวทอง

ราคาเหมาะสม

1/2565

29 กันยายน 2564

1,022.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา
จํากัด
จํากัด

ราคาเหมาะสม

62/2564

29 กันยายน 2564

8 - ซื้อพัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ใน
ราชการ

1,022.35

นางแสงเดือน ดาวทอง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

64097741254

3. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

20,000.00 บาท

5. ราคากลาง

20,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

การจ้างงาน(93.14.18.00 )

0503553000274

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไรท์ เพสท์ เทค

ราคาที่เสนอ
20,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0503553000274 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไรท์ เพสท์ เทค

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640915010671

๖๑/๒๕๖๔

27/09/2564

จำนวนเงิน
20,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

2. เลขที่โครงการ

64097817250

3. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

84,000.00 บาท

5. ราคากลาง

84,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

การจ้างงาน(93.14.18.00 )

3520700242635

รายชื่อผู้เสนอราคา
นางแสงเดือน ดาวทอง

ราคาที่เสนอ
84,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

3520700242635 นางแสงเดือน ดาวทอง

641015002679

๑/๒๕๖๕

12/10/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

84,000.00 ส่งงานตามกำหนด

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

