แบบ สขร. 11

ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ประจําเดือน ก.พ. 2563
จัดจางถายเอกสาร ประจําเดือน
ก.พ. 2563
จัดซื้อน้ําดื่มประจําเดือน ก.พ.
2563
จัดซื้อหนังสือพิมพประจําเดือน ก.พ. 2563

6

จางถายเอกสารพรอมเขารูปเลมโครงการ
พระราชดําริ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ

7

จางเปลี่ยนอะไหลลิฟต

8

จางติดตั้งระบบไฟฟา 3 เฟส งานเดินกินชิมเที่ยว

10 จางซอมทอน้ําประปาอาคารหอประชุม
11 จางถายเอกสารพรอมเขารูปเลมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทําแผน
12 จางถายเอกสารประกอบการประชุมเรื่องการพฒนา
การทองเที่ยว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดนจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
สํานักงานจังหวัดลําปาง
วันที่ 1 มีนาคม 2563
ผูไดรับการคัดเลือกและ
วงเงินที่จะซื้อ
รายชื่อผูเสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่
หรือจาง
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจาง
39,828
เฉพาะเจาะจง บ.พัฒนาสหกล
บ.พัฒนาสหกล

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เปนผูคาโดยตรง

24,816

-

เฉพาะเจาะจง รานแอวเซ็นเตอร

รานแอวเซนเตอร

เปนผูคาโดยตรง

1,430

-

เฉพาะเจาะจง หจก.ประหยัดธุรกิจ

หจก.ประหยัดธุรกิจ

เปนผูคาโดยตรง

830

-

เฉพาะเจาะจง รานบรรณสาร

รานบรรณสาร

เปนผูคาโดยตรง

5,850

-

เฉพาะเจาะจง รานแอวเซนเตอร

รานแอวเซนเตอร

เปนผูคาโดยตรง

25,100

-

หจก.ไอแอม
คอมพิวเตอร
บ.ลิฟตไทยอินเตอร

เปนผูคาโดยตรง

6,500

เฉพาะเจาะจง หจก.ไอแอม
คอมพิวเตอร
เฉพาะเจาะจง บ.ลิฟตไทยอินเตอร

10,000

-

800

-

20,800
4,698

เปนผูคาโดยตรง
เปนผูคาโดยตรง

-

เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนพรรณ บุญปน น.ส.ธนพรรณ บุญปนเชื้อ
เชื้อ
เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง ปญญา นายบุญเรือง ปญญาเจริญ
เจริญ
เฉพาะเจาะจง รานแอวเซนเตอร
รานแอวเซนเตอร

-

เฉพาะเจาะจง รานแอวเซนเตอร

เปนผูคาโดยตรง

รานแอวเซนเตอร

เปนผูคาโดยตรง
เปนผูคาโดยตรง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
ใบสั่งซื้อ 19/2563
ลว.31ม.ค. 60
ใบสั่งจาง 31/2563
ลว.31ม.ค. 63
บันทึกอนุมติ
ลว.31 ม.ค. 63
บันทึกอนุมติ
ลว.31 ม.ค. 63
ใบสั่งจาง 17/2563
ลว.31. ม.ค.63
ใบสั่งซื้อ 20/2563
ลว.31ม.ค. 63
ใบสั่งจาง 17/2563
ลว.31. ม.ค.63
ใบสั่งจาง 16/2563
ลว.30. ม.ค.63
บันทึกอนุมติ
ลว.7 ก.พ. 63
ใบสั่งจาง 20/2563
ลว.11 ก.พ.63
บันทึกอนุมติ
ลว.11 ก.พ. 63

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13 ซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 รายการ
14

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง
11,300
4,800

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

-

เฉพาะเจาะจง รานวิสเทค

-

เฉพาะเจาะจง

รานแอวเซนเตอร

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง
รานวิสเทค
รานแอวเซนเตอร

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เปนผูคาโดยตรง
เปนผูคาโดยตรง

15 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 16 รายการ

27,700

-

เฉพาะเจาะจง รานรัษฎาการไฟฟา

รานรัษฎาการไฟฟา

เปนผูคาโดยตรง

16 จางเหมาปรับปรุงเคานเตอรบริการ

35,320

-

900

-

3,440

-

นายวิชัย
ปญญาภู
นายบัญชา
ตาเมืองมูล
หจก.น้ําลอม
การไฟฟา
รานพิภพอะไหล

เปนผูคาโดยตรง

8,500

เฉพาะเจาะจง นายวิชัย
ปญญาภู
เฉพาะเจาะจง นายบัญชา
ตาเมืองมูล
เฉพาะเจาะจง หจก.น้ําลอม
การไฟฟา
เฉพาะเจาะจง รานพิภพอะไหล

50,394

-

855
1,000

17 ซื้อโตะคนพิการ
18 ซื้อถังขยะพลาสติก 1 ใบ
19 ซื้อแบตเตอรรี่ รถยนตทะเบียน
6 กศ 7728 กทม.
20 จางซอมรถยนต ทะเบียน นข1199
ลําปาง
21 จางทําตรายาง จํานวน 6 รายการ
22 พวงมาลา วันทหารผานศึก

เปนผูคาโดยตรง
เปนผูคาโดยตรง
เปนผูคาโดยตรง
เปนผูคาโดยตรง

-

เฉพาะเจาะจง บ.นพรัตน
บ.นพรัตน
เมเจอรไทร
เมเจอรไทร
เฉพาะเจาะจง รานจิตวัฒนาการพิมพ รานจิตวัฒนาการพิมพ

-

เฉพาะเจาะจง รานใบปริก

เปนผูคาโดยตรง

รานใบปริก

เปนผูคาโดยตรง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
ใบสั่งซื้อ 22/2563
ลว.11 ก.พ.63
บันทึกอนุมติ
ลว.11 ก.พ. 63
ใบสั่งจาง 21/2563
ลว.13 ก.พ.63
ใบสั่งจาง 22/2563
ลว.13 ก.พ.63
ใบสั่งซื้อ 23/2563
ลว.13 ก.พ.63
บันทึกอนุมติ
ลว.17 ก.พ. 63
บันทึกอนุมติ
ลว.25 ก.พ. 63
ใบสั่งจาง 14/2563
ลว.27 ธ.ค. 63
บันทึกอนุมติ
ลว.29 ก.พ. 63
บันทึกอนุมติ
ลว.30 ก.พ. 63

