แบบ สขร. 11

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดนจางในรอบเดือน มีนาคม 2564
สํานักงานจังหวัดลําปาง
วันที่ 1 เมษายน 2564
ผูไดรับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของ
วงเงินที่จะซื้อ
รายชื่อผูเสนอราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
ราคาที่
สัญญาหรือขอตกลง
ราคากลาง วิธซี ้อื หรือจาง
หรือจาง
และราคาที่เสนอ
โดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง
ใบสั่งจาง 11/2563
29,962
เฉพาะเจาะจง รานแอวเซ็นเตอร รานแอวเซนเตอร
เปนผูคาโดยตรง

3

จัดจางถายเอกสาร ประจําเดือน
มี.ค. 2564
จัดซื้อหนังสือพิมพ ประจําเดือน
มี.ค. 2564
จัดซื้อกระดาษ จํานวน 50 รีม

4

จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร

19,100

-

5

จัดซื้อปายสามเหลี่ยมตั้งโตะ 200 อัน

17,000

-

เฉพาะเจาะจง หจก.ไอแอม
คอมพิวเตอร
เฉพาะเจาะจง หจก.ไอแอม

6

จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (ใมโครโฟน)
จํานวน 4 รายการ

11,600

-

เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสไฮแคร

1
2

ลําดับ
ที่
7
8

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (โคม)
จํานวน 3 รายการ
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2
รายการ

ลว.25 ก.พ. 64

560

-

เฉพาะเจาะจง รานบรรณสาร

รานบรรณสาร

เปนผูคา โดยตรง

บันทึกอนุมติ
ลว.25 ก.พ. 64

6,250

-

เฉพาะเจาะจง รานแอวเซนเตอร

รานแอวเซนเตอร

เปนผูคา โดยตรง

หจก.ไอแอม
คอมพิวเตอร

เปนผูคา โดยตรง

ใบสั่งซื้อ 20/2564
ลว.4 มี.ค.64
ใบสั่งซื้อ 19/2564
ลว.4 มี.ค. 64

หจก.ไอแอม
คอมพิวเตอร

เปนผูคา โดยตรง

หจก.พีเอสไฮแครเซอรวิส

เปนผูคา โดยตรง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

คอมพิวเตอร
เซอรวิส

รายชื่อผูเสนอราคา
ราคากลาง วิธซี ้อื หรือจาง
และราคาที่เสนอ

4,880

-

เฉพาะเจาะจง บ.แสงฟาพานิช

1,516

-

เฉพาะเจาะจง

รานแมนอย
สังฆภัณฑ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง
บ.แสงฟาพานิช

รานแมนอยสังฆภัณฑ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
เปนผูคา โดยตรง
เปนผูคา โดยตรง

ใบสั่งซื้อ 18/2564
ลว.4 มี.ค. 64
ใบสั่งซื้อ 21/2564
ลว.4 มี.ค. 64

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
บันทึกอนุมติ
ลว.15 มี.ค. 64
บันทึกอนุมติ
ลว.24 มี.ค. 64

9

จางติดตั้งระบบไฟฟา เดิน กิน ชิม
เที่ยว ฮิมน้ําวัง
10 จางถายเอกสารประชุมโครงการ
พระราชดําริ
11 จางทําตรายาง จํานวน 1 อัน
12 จางซอมเปลี่ยนอะไหล
รถยนตโตโยตา ทะเบียน
กฉ 2111 ลําปาง
13 จางเหมาตกแตงสถานที่พิธีรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
14 จางทําปายไวนิลพรอมติดตั้ง
ณ หอประชุมจังหวัดลําปาง จํานวน 1
ปาย
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15 จางทําฉากหลังพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
16 จางทําตรายาง จํานวน 13 อัน

15,000

-

น.ส. ธนพรรณ น.ส. ธนพรรณ บุญปนเชื้อ เปนผูคา โดยตรง
บุญปนเชื้อ
รานแอวเซนเตอร
เฉพาะเจาะจง รานแอวเซนเตอร
เปนผูคา โดยตรง

ใบสั่งจาง21/2564
ลว.4 มีค. 64

11,000

-

280

-

เฉพาะเจาะจง รานทีบีเสตมปเซ็น รานทีบีเสตมปเซ็นเตอร เปนผูคา โดยตรง
เตอร
เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาลําปาง บ.โตโยตาลําปาง
เปนผูคา โดยตรง

บันทึกอนุมติ
ลว.8 มี.ค. 64
ใบสั่งจาง22/2564
ลว.18 มีค. 64

24,465.55

4,000

-

เฉพาะเจาะจง รานใบปริก

รานใบปริก

เปนผูคาโดยตรง

3,750

-

เฉพาะเจาะจง รานแอทไซน
2020

รานแอทไซน
2020

เปนผูคา โดยตรง

บันทึกอนุมติ
ลว.18 มี.ค. 64
บันทึกอนุมติ
ลว.22 มี.ค. 64

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคา
ราคากลาง วิธซี ้อื หรือจาง
และราคาที่เสนอ

8,700

-

2,050

-

เฉพาะเจาะจง รานแอทไซน
2020
เฉพาะเจาะจง รานจิตวัฒนา
การพิมพ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คดั เลือก
ราคาที่
โดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจาง
รานแอทไซน
เปนผูคา โดยตรง
2020
รานจิตวัฒนา
เปนผูคา โดยตรง
การพิมพ

ใบสั่งจาง12/2564
ลว.5 มีค. 64

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
ใบสั่งจาง15/2564
ลว.18 มีค. 64
บันทึกอนุมติ
ลว.22 มี.ค. 64

