แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
๑

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ม.ค. ๕๔
(งบพัฒนาจังหวัด)
๒ จัดซื้อน้้าดื่ม เดือน ม.ค. ๕๔ (งบ สป.มท.)
๓ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ม.ค. ๕๔ (งบ สป.มท.)
๔ จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน ม.ค. ๕๔ (งบพัฒนาจังหวัด)
๕ จัดจ้างเปลี่ยนลูกปืน รถยนต์โตโยต้า เลขทะเบียน
ม-๔๑๑๕ ล้าปาง (งบ สป.มท.)
๖ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมหารือการอนุรักษ์สาย
พันธุม์ ้าล้าปาง (งบพัฒนาจังหวัด)
๗ จัดจ้างท้าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
ส้าหรับเด็กนักเรียนทีเ่ ข้าชมภาพกิจกรรมและพบกับ
นายกรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference
(งบ สป.มท.)
๘ จัดจ้างท้าอาหารกล่อง จ้านวน ๔๐๐ กล่อง ส้าหรับแจกใน
งานวันเด็กแห่งชาติประจ้าปี๒๕๕๔(งบ สป.มท.)
๙ จัดจ้างท้าพระฉายาลักษณ์พ่อขุนรามค้าแหงมหาราชพร้อม
เข้ากรอบทอง (งบ สป.มท.)
๑๐ จัดจ้างตกแต่งดอกไม้สดงานวันรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (งบ สป.มท.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซอื้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

๖๐,๓๙๕.๐๐ ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จ้ากัด

บ. พัฒนาสหกล จ้ากัด

๓๙๐.๐๐
๒,๖๙๕.๐๐
๑๕,๕๒๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

ร้านน้้าดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้นทองดีไดนาโม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้้าดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้นทองดีไดนาโม

๗๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

๕,๗๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

๔,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสุริยัน ถุงเงิน

นายสุริยัน ถุงเงิน

๖,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านอาทิตยาแอดเวอร์ไทซิ่งกรุ๊ป ร้านอาทิตยาแอดเวอร์ไทซิ่งกรุ๊ป
๔,๘๒๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านใบปริก

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

๑๑ จัดจ้างติดตั้งเครื่องขยายเสียงส้าหรับประกอบงานรัฐพิธีวัน
ยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(งบ สป.มท.)
๑๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๕ (นางสาวเรือง
วรรณ บัวนุช) (งบพัฒนาจังหวัด)
๑๓ ค่าอาหารกลางวันการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๕
(นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช) (งบพัฒนาจังหวัด)
๑๔ จัดจ้างพิมพ์วารสารสัมพันธ์ล้าปาง เดือน ม.ค. ๕๔
(งบพัฒนาจังหวัด)
๑๕ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการส้านักนายกรัฐมนตรี (นางนิตยา
วงศ์เดอรี) (งบพัฒนาจังหวัด)
๑๖ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์
ของจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด)
๑๗ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ้าเดือน ม.ค. ๕๔ (งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซอื้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายวรวิทย์ ศรีสฤงคาร

นายวรวิทย์ ศรีสฤงคาร

๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

๓,๖๐๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.สระลอยเรือนแพ

หจก.สระลอยเรือนแพ

๕๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

๒๗๕.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

๑,๗๕๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

๔,๗๕๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า ๓
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

๑๘ จัดจ้างผลิตรายการสคบ.พบผู้บริโภค ประจําเดือน
มกราคม ๒๕๕๔ (สคบ.)
19 จัดจ้างทําบอร์ดนิทรรศการ โครงการความรู้เพือ่ น้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
๑๙ จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ALCOTT
จํานวน ๑๐๐ รีมๆ ละ ๑๐๐ บาท (งบพัฒนาจังหวัด)
20 จัดซื้อของเล่นเด็ก จํานวน ๑๑ รายการ สําหรับแจกงานวัน
เด็กแห่งชาติประจําปี ๒๕๕๔ (งบ สป.มท.)
๒๐ จัดซื้อตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ ๑ ตัว พวงกุญแจตุ๊กตาคละแบบ
๓๐ อัน สําหรับแจกงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี ๒๕๕๔
(งบ สป.มท.)
21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ปากกาลูกลื่น สําหรับแจกงานวันเด็ก
แห่งชาติประจําปี ๒๕๕๔ (งบ สป.มท.)
๒๑ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 2 รายการ (งบ สป.มท.)
22 จัดซื้อไอศกรีม จํานวน 500 ถ้วย สําหรับแจก
งานวันเด็กแห่งชาติประจําปี ๒๕๕๔ (งบ สป.มท.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซอื้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

๑๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวหอมนวล ศรีวิ

นางสาวหอมนวล ศรีวิ

8,000.00 ตกลงราคา ร้านอาทิตยา แอดเวอร์ไทซิ่ง
กรุ๊ป
10,000.00 ตกลงราคา ร้นแอ้วเซนเตอร์

ร้านอาทิตยา แอดเวอร์ไทซิ่ง
กรุ๊ป
ร้นแอ้วเซนเตอร์

๖,๔๒๗.๐๐ ตกลงราคา ร้านไกรพลพาณิชย์

ร้านไกรพลพาณิชย์

๑,๒๕๐.๐๐ ตกลงราคา ร้นโฟกัสซุปเปอร์ทอย

ร้นโฟกัสซุปเปอร์ทอย

๓๗๓.๐๐ ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์
10,900.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์ซัพพลาย
2,250.00 ตกลงราคา นายสุนีย์ ราชคม

ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านเอ็น.อาร์ซัพพลาย
นายสุนีย์ ราชคม

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
๑

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ก.พ. 54
(งบพัฒนาจังหวัด)
๒ จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน ก.พ. 54 (งบ สป.มท.)
๓ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ก.พ. 54 (งบ สป.มท.)
๔ จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ. 54 (งบพัฒนาจังหวัด)
๕ จัดจ้างทําพวงมาลา "วันทหารผ่านศึก" จํานวน 1 พวง
(งบ สป.มท.)
๖ จัดจ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมผู้ตรวจ
กระทรวงมหาดไทย เขต 15 (น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)
(งบพัฒนาจังหวัด)
๗ จัดจ้างทําอาหารกลางวันประชุมผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขต 15 (น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)
(งบพัฒนาจังหวัด)
๘ จัดจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ยี่ห้อ
มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน พ-2194 ลําปาง
(งบ สป.มท.)
๙ จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ cannon
(งบ สป.มท.)
๑๐ จัดจ้างถ่ายเอกสารสีแผ่นพับประชาสัมพันธ์
จํานวน 1,000 แผ่นๆ ละ 1 บาท (สคบ.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซอื้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

48,120.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด

บ. พัฒนาสหกล จํากัด

585.00
2,400.00
16,264.00
1,000.00

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านใบปริก

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านใบปริก

625.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

1,417.00 ตกลงราคา ร้านรสนานา

ร้านรสนานา

1,744.10 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่

ร้านพิภพอะไหล่

250.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอิเล็คโทรนิคส์
1,200.00

ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านชุมพลอิเล็คโทรนิคส์
ร้านแอ้วเซนเตอร์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

11 จัดเหมาพิธีกรชายดําเนินรายการตามโครงการความรู้เพือ่
น้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
12 จัดเหมาพิธีกรหญิงดําเนินรายการตามโครงการความรู้เพือ่
น้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
13 จัดจ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนฯ
(กรอ.จังหวัดลําปาง) (งบพัฒนาจังหวัด)
14 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สคบ.
จํานวน 1 ป้าย
15 จัดจ้างพิมพ์วารสาร สารสัมพันธ์ลําปาง ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ 2554 (งบพัฒนาจังหวัด)
16 จัดจ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมหัวหน้าส่วน
ประจําเดือน ก.พ. 54 (งบพัฒนาจังหวัด)
17 จัดจ้างตกแต่งดอกไม้กิจกรรมลงนามถวายพระพรบนผืนผ้า
สีเหลือง (งบ สป.มท.)
18 จัดจ้างผลิตรายการสคบ.พบผู้บริโภค ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (สคบ.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซอื้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

3,000.00 ตกลงราคา นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์

นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์

3,000.00 ตกลงราคา นางนงค์เยาว์ อาทิตยานนท์

นางนงค์เยาว์ อาทิตยานนท์

1,250.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

16,000.00 ตกลงราคา ร้านอิน แอนด์เอาท์

ร้านอิน แอนด์เอาท์

50,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

4,750.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

2,500.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านใบปริก

๑๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวหอมนวล ศรีริ

นางสาวหอมนวล ศรีริ

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง
วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

19 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับใช้ประสานงาน
ตามโครงการความรู้เพือ่ น้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(สคบ.)

500.00 ตกลงราคา บริษัทพัฒนาสหกล จํากัด

บริษัทพัฒนาสหกล จํากัด

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ROUTER จํานวน 1 เครื่อง (งบ สป.มท.)

750.00 ตกลงราคา บริษัททริปเปิล อินเตอร์เน็ต
(สาขาลําปาง)

บริษัททริปเปิล อินเตอร์เน็ต
(สาขาลําปาง)

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วิธีซอื้ /จ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

๖

๗

๘

๙

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มี.ค. 54
(งบพัฒนาจังหวัด)
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน มี.ค. 54 (งบ สป.มท.)
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน มี.ค. 54 (งบ สป.มท.)
จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน มี.ค.. 54 (งบพัฒนาจังหวัด)
จัดจ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ
จัดทําหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (งบพัฒนาจังหวัด)
จัดจ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทํางาน
กําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในฯ
(งบพัฒนาจังหวัด)
จัดจ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะทํางานขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ (งบพัฒนา
จังหวัด)
จัดจ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
นางนิตยา วงศ์เดอรี (งบพัฒนาจังหวัด)
จัดจ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนอะไหล่ จํานวน 9
รายการ รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กฉ-2111
ลําปาง (งบ สป.มท.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซอื้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

31,387.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด

บ. พัฒนาสหกล จํากัด

525.00
2,650.00
26,410.00
1,000.00

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
นางสาวชัญญา แก้วกัน

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
นางสาวชัญญา แก้วกัน

1,500.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

1,000.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

700.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

6,342.96 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลําปาง

หจก.โตโยต้าลําปาง

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

10 จัดจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ
จํานวน 12 รายการ (งบ สป.มท.)
11 จัดจ้างทําพวงหรีดดอกไม้สด (เคารพศพมารดา ผอ.รพ.
ลําปาง) จํานวน 4 พวง (งบ สป.มท.)
12 จัดจ้างถ่ายเอกสารสีแผ่นพับประชาสัมพันธ์การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 1,200 แผ่นๆ ละ 1 บาท (งบ สคบ.)
13 จัดจ้างผลิตรายการสคบ.พบผู้บริโภค ประจําเดือน มีนาคม
๒๕๕๔ (สคบ.)
14 จัดจ้างพิมพ์วารสาร สารสัมพันธ์ลําปาง ฉบับเดือนมีนาคม
2554 (งบพัฒนาจังหวัด)
15 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ALCOTT
จํานวน 100 รีมๆ ละ 100 บาท (งบพัฒนาจังหวัด)
16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 9 รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซอื้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

13,050.00 ตกลงราคา ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

2,000.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านใบปริก

1,200.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

๑๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวหอมนวล ศรีวิ

นางสาวหอมนวล ศรีวิ

50,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

29,100.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 จอ
(งบพัฒนาจังหวัด)
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2 รายการ
(งบ สป.มท.)
จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10
รายการ (งบ สคบ.)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
4,500.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์
627.00 ตกลงราคา ร้านเบตงมินิมาร์ท

4,465.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์
ร้านเบตงมินิมาร์ท

หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
๑

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน เม.ย. 54
(งบพัฒนาจังหวัด)
๒ ซื้อน้ําดื่ม เดือน เม.ย. 54 (งบ สป.มท.)
๓ ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน เม.ย. 54 (งบ สป.มท.)
๔ จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย. 54 (งบพัฒนาจังหวัด)
๕ จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทํางาน
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ (PAQA) หมวด 1-7
(งบพัฒนาจังหวัด)
๖ จ้างตกแต่งดอกไม้สดงานวันข้าราชการพลเรือน ปี 2554
(งบ สป.มท.)
๗ จ้างตักถ่ายสิ่งปฏิกูลอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง
จํานวน 200 คิว (งบ สป.มท.)
๘ จ้างทําป้ายไวนิลถวายพระพรทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (งบ สป.มท.)
๙ จ้างทําป้ายโฟมวันพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ปี2554
(งบ สป.มท.)
10 จ้างทําป้ายโฟมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (งบ สป.มท.)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
65,480.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด
390.00
2,590.00
16,388.00
3,750.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
นางสาวชัญญา แก้วกัน

3,900.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
นางสาวชัญญา แก้วกัน

ร้านใบปริก

20,000.00 ตกลงราคา นางกัลยา สร้อยคํา

นางกัลยา สร้อยคํา

6,500.00 ตกลงราคา ร้านอิน แอนด์ เอาท์

ร้านอิน แอนด์ เอาท์

600.00 ตกลงราคา ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

600.00 ตกลงราคา ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

11 จ้างตกแต่งดอกไม้สดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช (งบ สป.มท.)
12 จ้างทําบอร์ดพร้อมขาตั้งโครงเหล็ก จํานวน 1 ชุด
(งบพัฒนาจังหวัด)
13 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 (งบ
พัฒนาจังหวัด)
14 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําเดือน เมษายน 54 (งบพัฒนาจังหวัด)
15 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมกลุ่มภารกิจจัดทํา
หนังสือทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ (งบพัฒนาจังหวัด)
16 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมชี้แจงการดําเนินงาน
โครงการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(งบพัฒนาจังหวัด)
17 จัดจ้างผลิตรายการสคบ.พบผู้บริโภค ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๔ (สคบ.)
18 จัดจ้างพิมพ์วารสาร สารสัมพันธ์ลําปาง ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2554 (งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
8,880.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้านใบปริก

3,700.00 ตกลงราคา ร้านอาทิตยา แอดเวอร์
ไทซิ่งกรุ๊ป
375.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

ร้านอาทิตยา แอดเวอร์
ไทซิ่งกรุ๊ป
นางสาวชัญญา แก้วกัน

4,750.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

500.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

825.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

๑๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวหอมนวล ศรีริ

นางสาวหอมนวล ศรีริ

50,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

19 จ้างบํารุงรักษาลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง
จํานวน 2 ตัว งวดที่ 1
20 จ้างเหมาจัดการแสดงชุดก๋องปูจ่ า จํานวน 200 คน
21 จ้างเหมาจัดทําฐานวางกลอง จํานวน 84 ชุดๆ
ละ 1,000 บาท
22 จ้างเหมาขนย้ายกลอง จํานวน 84 ชุด(10 อําเภอ)
2 วันๆละ 40,000 บาท
23 เช่ากลองบูชา
24 เช่ากลองสะบัดชัย จํานวน 50 ชุดๆละ 1,500 บาท
25 จ้างเหมาจัดการแสดงชุดกลองสะบัดชัย
26 จ้างเหมา รถรับส่ง นักแสดงจากเชียงใหม่ 5 คันๆ
ละ 10,000 บาท จํานวน 2 วัน
27 จ้างเหมาขนย้ายกลอง
28 จ้างเหมาจัดชุดการแสดงประกอบวงดุริยดนตรี
คีตกาล ลานนา (ลานนาแฟนตาเซีย)
29 จ้างเหมาคณะนักร้องประสานเสียง
ร่วมกับวงโยธวาทิต
30 ค่าจ้างเหมาการแสดงวงโยธวาทิต

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
และราคา
(ราคากลาง)
20,000.00 ตกลงราคา บ.เชียงใหม้ลิฟท์อินเตอร์ จํากัด บ.เชียงใหม้ลิฟท์อินเตอร์ จํากัด
96,600.00 ตกลงราคา นายทวน อินตามา
84,000.00 ตกลงราคา นางมณี เชื้อจิ๋ว

นายทวน อินตามา
นางมณี เชื้อจิ๋ว

80,000.00 ตกลงราคา นายวิชนุกรณ์ ใจดี

นายวิชนุกรณ์ ใจดี

39,400.00
75,000.00
81,000.00
100,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

น.ส.พัทธนันท์ ใจเด็ด
นายนฤนาท กันทาเวียง
นายศิริ กังวลทรัพย์
นายเสกศักดิ์ อินปัญญา

น.ส.พัทธนันท์ ใจเด็ด
นายนฤนาท กันทาเวียง
นายศิริ กังวลทรัพย์
นายเสกศักดิ์ อินปัญญา

44,000.00 ตกลงราคา นายศราวุธ พูลเจริญ
94,500.00 ตกลงราคา นายธรรมชาติ บุญยู่ฮง

นายศราวุธ พูลเจริญ
นายธรรมชาติ บุญยู่ฮง

67,500.00 ตกลงราคา นายณัฐพิพัฒน์ คุณยศยิ่ง

นายณัฐพิพัฒน์ คุณยศยิ่ง

86,000.00 ตกลงราคา นายบุรินทร์ วรุณพันธุ์

นายบุรินทร์ วรุณพันธุ์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

31 ค่าจ้างเหมา รถรับ ส่ง นักแสดง 6 คันๆละ
6,000 บาท จํานวน 2 วัน
32 ค่าจ้างเหมาแต่งหน้า ทําผม ชุดการแสดง
จํานวน 200 คนๆละ 300 บาท
33 ค่าจ้างเหมาการแสดง กลองยาว
พร้อมการแสดง 25 คน
34 ค่าจ้างเหมาการแสดง กลองโพน 2 ชุด
กลองปูเ่ จ่ มองเซิง ผู้แสดง 10 คน
35 ค่าจ้างเหมาการแสดง กลองหลวง 10 ชุด
ผู้แสดง 10 คน
36 ค่าขนย้ายกลองหลวงจากจังหวัดลําพูน ถึง จังหวัดลําปาง
37 ค่าจ้างเหมาจัดชุดการแสดงกลองญีป่ นุ่
38 ค่าจ้างเหมาจัดชุดการแสดงกลองเกาหลี
39 ค่าจ้างจัดการแสดงเครื่องแต่งกายล้านนาโบราณ
ตามวัฒนธรรมของเขลางค์นคร
40 ค่าจ้างเหมาจัดชุดการแสดงแสง สี เสียง วันที่ 10 -11
เมษายน 2554 จํานวน 5 ชุด
41 ค่าจ้างเหมาจัดบูธแสดงสินค้าเซรามิก
42 ค่าจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งสวนแสดงสินค้าเซรามิก

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
72,000.00 ตกลงราคา นายชัย ฟูตุ้ย

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
นายชัย ฟูตุ้ย

60,000.00 ตกลงราคา นายญาณวรุตม์
ธรรมรักษ์สกุล
45,000.00 ตกลงราคา นายกานต์ บรรจง

นายญาณวรุตม์
ธรรมรักษ์สกุล
นายกานต์ บรรจง

40,000.00 ตกลงราคา นายปฏิภาณ มูลเจริญ

นายปฏิภาณ มูลเจริญ

100,000.00 ตกลงราคา นายสุรสิทธิ์ อุตมะโน

นายสุรสิทธิ์ อุตมะโน

50,000.00
90,000.00
90,000.00
100,000.00

นายศิลป์ชัย อุสาสาร
นายบันดาล กล้าผจญ
นายประดิษฐ สรรพช่าง
น.ส.เพชรธิดา สมศักดิ์ตระกูล

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นายศิลป์ชัย อุสาสาร
นายบันดาล กล้าผจญ
นายประดิษฐ สรรพช่าง
น.ส.เพชรธิดา สมศักดิ์ตระกูล

100,000.00 ตกลงราคา นายศักดิ์พันธ์ กาญจนอารี

นายศักดิ์พันธ์ กาญจนอารี

100,000.00 ตกลงราคา นายนพดล รูปงาม
100,000.00 ตกลงราคา นายอํานาจ สลีอ่อน

นายนพดล รูปงาม
นายอํานาจ สลีอ่อน

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

43 ค่าจ้างเหมาจัดแสดงภาพถ่ายสถานทีท่ ่องเทีย่ วและงาน
ประเพณีทสี่ ําคัญของจังหวัดลําปาง
44 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอนไฟประดับต้นไม้ บริเวณข่วง
นคร บริเวณสวนสาธารณะห้าแยก และถนนฉัตรไชย (ห้า
แยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกเพ็ญทรัพย์)
45 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอนไฟเพดาน (ไฟกระพริบ)
บริเวณถนนฉัตรไชย (ห้าแยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกเพ็ญทรัพย์)
46 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอนโคมไฟฝาชี พร้อมด้วยหลอดไฟ
PL 3-5 วัตต์ พร้อมขั้วไฟประดับบริเวณ ถนนฉัตรไชย
(ห้าแยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกเพ็ญทรัพย์)
47 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอน ไฟดาวตก ติดตั้งบริเวณข่วง
นคร บริเวณสวนสาธารณะห้าแยก และถนนฉัตรไชย (ห้า
แยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกเพ็ญทรัพย์)
48 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอนโคมล้านนา บริเวณถนนฉัตร
ไชย (ห้าแยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกเพ็ญทรัพย์)
49 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอนไฟ LED ติดตั้งบริเวณ
ข่วงนคร บริเวณสวนสาธารณะห้าแยก และถนนฉัตรไชย
(ห้าแยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกเพ็ญทรัพย์)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
20,000.00 ตกลงราคา นายชัชวาล กิตติโรจนา

นายชัชวาล กิตติโรจนา

100,000.00 ตกลงราคา นายปริญญา
แก้ววรรณรัตน์

นายปริญญา
แก้ววรรณรัตน์

100,000.00 ตกลงราคา นางศิริพร คําใจ

นางศิริพร คําใจ

50,000.00 ตกลงราคา นางศรัญยา พรมณี

100,000.00 ตกลงราคา นางเรณู พรมณี

50,000.00 ตกลงราคา น.ส.สายสมร ยานะกูล
100,000.00 ตกลงราคา นายพนาสิทธิ์ สุติน

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

นางศรัญยา พรมณี

นางเรณู พรมณี

น.ส.สายสมร ยานะกูล
นายพนาสิทธิ์ สุติน

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง
วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
991,000.00 สอบราคา บ.มหานคร
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
990,000.00 สอบราคา บ.มหานคร
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด

บ.มหานคร
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
บ.มหานคร
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด

52 จ้างเหมาทําพลุ/เอฟเฟ็ค ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่
ปีใหม่เมือง นครลําปาง ประจําปี 2554
53 จ้างเหมาจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของรถม้า
54 จ้างเหมาจัดกิจกรรมสาธิตขบวนการผลิตรถม้าและ
จัดทําเวทีการแสดง
55 จ้างเหมาบริการนั่งรถม้า
56 จ้างเหมาขนย้ายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปของสมาชิกสมาคม
ผู้ประกอบการไม้จังหวัดลําปางและขนย้ายกลับเมื่องานแล้ว
เสร็จ ณ บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา (ถนนฉัตรไชย)

995,000.00 สอบราคา บ.มหานคร
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
60,000.00 ตกลงราคา นายณรงค์ ณ ลําปาง

บ.มหานคร
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
นายณรงค์ ณ ลําปาง

65,000.00 ตกลงราคา นายณัฐพงษ์ หม่องลําปาง

นายณัฐพงษ์ หม่องลําปาง

75,000.00 ตกลงราคา นายประจักร ใจรวมกูล
100,000.00 ตกลงราคา นายเล็ก นพกาศ

นายประจักร ใจรวมกูล
นายเล็ก นพกาศ

57 จัดแสดงนิทรรศการและตกแต่งสถานทีด่ ้วยผลิตภัณฑ์
ไม้แปรรูปของสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลําปาง

100,000.00 ตกลงราคา นายสมบูรณ์
ศิริเพชรปราณี

นายสมบูรณ์
ศิริเพชรปราณี

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

50 จ้างเหมาจัดเวที เครื่องดนตรี น้ําพุและระบบภาพ
งานสลุงหลวง ประจําปี 2554
51 จ้างเหมาจัดระบบเสียงและระบบแสง ในงานสลุงหลวง
กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลําปาง ประจําปี 2554

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

58 จ้างประชาสัมพันธ์งานสลุงหลวงฯ ทางสถานีโทรทัศน์
รายการวิถีภูธร
59 จ้างประชาสัมพันธ์งานสลุงหลวงฯ ทางสถานีโทรทัศน์
รายการช่วยชาวบ้าน
60 จ้างประชาสัมพันธ์งานสลุงหลวงฯ ทางสถานีโทรทัศน์
รายการช่วยชาวบ้าน
61 จ้างประชาสัมพันธ์งานสลุงหลวงฯ ทางสถานีโทรทัศน์
รายการบุษบาบานเช้า
62 จ้างประชาสัมพันธ์งานสลุงหลวงฯ ทางสถานีโทรทัศน์
รายการบุษบาบานเช้า
63 จ้างประชาสัมพันธ์งานสลุงหลวงฯ ทางสถานีโทรทัศน์
รายการสนามเป้า เล่าข่าว
64 จ้างประชาสัมพันธ์งานสลุงหลวงฯ ทางสถานีโทรทัศน์
รายการช่อง TGN
65 จ้างประชาสัมพันธ์'งานสลุงหลวงฯ ทางสถานีโทรทัศน์
รายการ ผจญภัยไร้พรมแดน

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
๗๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางเพชรรัตน์ วงศ์อุตย์

นางเพชรรัตน์ วงศ์อุตย์

๘๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา น.ส.ธันยธร ก๋องจินา

น.ส.ธันยธร ก๋องจินา

๙๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายวรรณัย เบญจวรรณ

นายวรรณัย เบญจวรรณ

๙๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านเขลางค์ แอดเวอร์ไทซิ่ง
กรุ๊ป
๖๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา น.ส.กิติมา คําสอน

ร้านเขลางค์ แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป

๙๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายตะวัน ดีประสิทธิ์

นายตะวัน ดีประสิทธิ์

๗๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา น.ส.อรวรรณ เพ็งพันธ์

น.ส.อรวรรณ เพ็งพันธ์

10,000.00 ตกลงราคา ร้าน NEXT MEDIA

ร้าน NEXT MEDIA

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

น.ส.กิติมา คําสอน

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานสลุงหลวงฯ
จ้างเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
จ้างเหมาจัดพิธีบวงสรวงการจัดงานสลุงหลวงฯ
จ้างประเมินผลความพึงพอใจการจัดงานสลุงหลวงฯ
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จํานวน 280 เล่ม
จ้างเหมาจัดทําเสาโคม และโคมประดับ จํานวน 25 ชุด
จ้างเหมาทําโคมประดับขนาดเล็ก จํานวน 200 อัน
จ้างเหมาตกแต่งพลับพลาและบริเวณรอบพลับพลา
จ้างเหมาตกแต่งหมู่บ้านวัฒนธรรม จํานวน 8 จุด
จ้างเหมานักแสดง
จ้างเหมาทําช่อช้างประดับ จํานวน 20 ช่อๆ
จ้างเหมาจัดทําอูปและขันดอก
จ้างเหมาตกแต่งโดยรอบบริเวณ 5 แยกหอนาฬิกา
จ้างจัดอาหารโต๊ะเสวย
จ้างจัดอาหารและเครื่องดื่มสะโตก จํานวน 70 สะโตก
จ้างถ่ายเอกสารงานสลุงหลวงฯ
จ้างเหมาขนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ พัดลมไอน้ํา
จ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอนเต้นท์ ขนาด 3 X 3 เมตร
จํานวน 120 หลัง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
83,329.00
21,000.00
35,000.00
100,000.00
70,000.00
100,000.00
100,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
90,000.00
80,000.00
90,000.00
15,600.00
42,000.00
15,000.00
5,500.00
100,000.00

วิธีซอื้ /จ้าง
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ร้านอาทิตยา แอดเวอร์ไทซิ่ง
ร้าน N.P. MEDIA
นายฉัตรดนัย แซ่ตั้ง
นายนพพร แพทย์รัตน์
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ด.ต.บุญธรรม ทนันไชย
นายปิยะพงษ์ สุปัญโญ
นายสมศักดิ์ วลัยพรพงศ์
นายไผทเทพ ตุทานนท์
นายจักรพันธ์ ชัยแปง
นายบุญเทียน พรมปิงเครือ
นายชิษณุชา แก้วเขียว
นายอินสอน จันต๊ะ
นางฌาดา ลีสุวรรณ์
นางพรรณี คันธรักษ์
ร้านแอ้วเซนเตอร์
นายบุญเรือง ปัญญาเจริญ
น.ส.พฤกษา คชสิทธิ์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้านอาทิตยา แอดเวอร์ไทซิ่ง
ร้าน N.P. MEDIA
นายฉัตรดนัย แซ่ตั้ง
นายนพพร แพทย์รัตน์
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ด.ต.บุญธรรม ทนันไชย
นายปิยะพงษ์ สุปัญโญ
นายสมศักดิ์ วลัยพรพงศ์
นายไผทเทพ ตุทานนท์
นายจักรพันธ์ ชัยแปง
นายบุญเทียน พรมปิงเครือ
นายชิษณุชา แก้วเขียว
นายอินสอน จันต๊ะ
นางฌาดา ลีสุวรรณ์
นางพรรณี คันธรักษ์
ร้านแอ้วเซนเตอร์
นายบุญเรือง ปัญญาเจริญ
น.ส.พฤกษา คชสิทธิ์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

84 จ้างเหมาขนย้ายเต้นท์ ขนาด 3 X 3 เมตร
จํานวน 120 หลัง
85 จ้างเหมาตกแต่ง display ในการแถลงข่าว รายการบุษบา
บานเช้า และจัดพนักงานบริการดูแลอํานวยความสะดวก
โต๊ะผู้ร่วมเสวย จํานวน 6 คน
86 จ้างทําสูจิบัตร จํานวน 5 เล่มๆ ละ 1,000 บาท
และแผ่นพับ จํานวน5,000 แผ่นๆ ละ 7.30 บาท
87 จ้างประดิษฐ์ตกแต่งสลุงหลวงด้วยงานใบตองและดอกไม้
88 จ้างเหมาจัดตกแต่งดอกไม้สดในพลับพลา
89 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า
เลขทะเบียน ม-๔๑๑๕ ลําปาง
90 ซื้อของทีร่ ะลึก (ชุดกิ๊ฟเซตเครื่องสําอาง ยี่ห้อ เลิฟลี่)
ประกวดเทพบุตรสลุงหลวง – เทพธิดาปีใหม่เมือง
จํานวน 72 ชุดๆ ละ 500 บาท
91 จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
92 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
93 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A ๔ ยี่ห้อ ALCOTT
จํานวน 250 รีม

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
20,000.00 ตกลงราคา นายทนงศักดิ์ ทวีพุดซา

นายทนงศักดิ์ ทวีพุดซา

26,500.00 ตกลงราคา นายปิยะวุฒิ ปัญญาพี่

นายปิยะวุฒิ ปัญญาพี่

44,405.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

80,000.00 ตกลงราคา นางสาวศรีมุ่ย เมืองยศ
100,000.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก
21,688.90 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่

นางสาวศรีมุ่ย เมืองยศ
ร้านใบปริก
ร้านพิภพอะไหล่

36,000.00 ตกลงราคา น.ส.แคทรียา แซ่เตียว

น.ส.แคทรียา แซ่เตียว

6,600.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์
1,920.00 ตกลงราคา ร้าน เจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น
25,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์
ร้าน เจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น
ร้านแอ้วเซนเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

94 จัดซื้อโคมลอย ขนาด 120 X 80 เซนติเมตร
จํานวน 1,000 ลูก
95 จัดซื้อชุดเบญจรงค์ จํานวน 15 รายการ
96 จัดซื้อเต้นท์สนาม สีขาว ขนาด 3 X 3 X 2.10 เมตร
จํานวน 30 หลังๆ ละ 3,300 บาท
97 จัดซื้อขันโตก ขนาด 20 นิ้ว ไม่มีขาสีเก่า จํานวน 15 ใบ

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
50,000.00 ตกลงราคา นายสมไชย ทาปัญญา

นายสมไชย ทาปัญญา

19,200.00 ตกลงราคา ร้านเขลางค์เบญจรงค์
99,000.00 ตกลงราคา ร้านอิน แอนด์ เอาท์

ร้านเขลางค์เบญจรงค์
ร้านอิน แอนด์ เอาท์

10,500.00 ตกลงราคา นางวันเพ็ญ ดีคําป้อ

นางวันเพ็ญ ดีคําป้อ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
๑

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พ.ค. 54
(งบพัฒนาจังหวัด)
๒ ซื้อน้ําดื่ม เดือน พ.ค. 54 (งบ สป.มท.)
๓ ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ค. 54 (งบ สป.มท.)
๔ จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค. 54 (งบพัฒนาจังหวัด)
๕ จ้างทําป้ายไวนิลพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกรอบหลุยส์ (งบ สป.มท.)
๖ จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับจังหวัด
(งบพัฒนาจังหวัด)
๗ จ้างถ่ายเอกสารสีแผ่นพับประชาสัมพันธ์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพือ่ แจกจ่ายผู้เข้าร่วมงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
2554 (งบสคบ)
๘ จ้างทําภัตตาหาร (ปิน่ โต) จํานวน 9 ชุดๆ ละ 150 บาท
งานวันฉัตรมงคล(งบ สป.มท.)
๙ จ้างตกแต่งดอกไม้สด งานวันฉัตรมงคล(งบ สป.มท.)
๑๐ จ้างทําถุงผ้าพร้อมสกรีนตราสัญญลักษณ์ สคบ.
30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภค (งบ สคบ)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
57,340.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด
345.00
2,610.00
15,474.00
5,800.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านอิน แอนด์ เอาท์

375.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านอิน แอนด์ เอาท์
นางสาวชัญญา แก้วกัน

4,041.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

1,350.00 ตกลงราคา นางสาวบังอร คําธัญวงค์

นางสาวบังอร คําธัญวงค์

8,480.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก
11,250.00 ตกลงราคา นางสาวฐาปนีย์ ทอสาร

ร้านใบปริก
นางสาวฐาปนีย์ ทอสาร

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

11 จ้างตกแต่งสถานทีจ่ ัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2554
(งบสคบ)
12 จ้างบุคคลใส่ชุดตุ๊กตาสัญลักษณ์ (มัสคอร์ต) เพือ่ แจก
เอกสารวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2554 (งบสคบ)
13 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารเย็น
งานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2554 (งบสคบ)
14 จ้างเหมาจัดชุดการแสดงงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
2554 จํานวน 5 ชุด (งบสคบ)
15 จ้างเหมาจัดชุดการแสดงงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
2554 จํานวน 2 ชุด (งบสคบ)
16 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสรรหากรรมการ
ธรรมภิบาลจังหวัดลําปาง
17 จ้างถ่ายเอกสารกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเพือ่ ใช้
ประกอบการบรรยายให้ความรู้ จํานวน 180 ชุด
(งบสคบ)
18 จ้างทําสําเนาสปอตวิทยุ สคบ.พร้อมปกและซองใส่ CD
จํานวน 180 ชุด (งบสคบ)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
1,000.00 ตกลงราคา นายสว่าง วังกาวี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
นายสว่าง วังกาวี

1,200.00 ตกลงราคา นายอดิเรก กุสุมาลย์ขจี

นายอดิเรก กุสุมาลย์ขจี

3,000.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม คิดอ่าน

นางบุญเทียม คิดอ่าน

9,000.00 ตกลงราคา นางกุสุมา สิทธิมงคล

นางกุสุมา สิทธิมงคล

2,500.00 ตกลงราคา นางอรวรรณ บุญธรรม

นางอรวรรณ บุญธรรม

625.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

3,024.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

3,600.00 ตกลงราคา ร้านเขลางค์แอดเวอร์ไทซิ่งกรุ๊ป ร้านเขลางค์แอดเวอร์ไทซิ่งกรุ๊ป

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

19 จ้างทําป้ายผ้าโครงการอบรมเพิม่ ความรู้ด้านกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้นําท้องถิ่น จํานวน 4 ป้าย (งบส
คบ)
20 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15
ประจําเดือน พฤษภาคม 2554(งบพัฒนาจังหวัด)
21 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP
LASERJET จํานวน 2 รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)
22 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขต 15 (งบพัฒนาจังหวัด)
23 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการการ
จัดทําหนังสือทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติฯ
(งบพัฒนาจังหวัด)
24 จ้างพิมพ์ซองจดหมายครุฑพับสี่ จํานวน 20,000 ซอง
(งบพัฒนาจังหวัด)
25 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2554
(งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
1,440.00 ตกลงราคา ร้านอินแอนด์เอาท์

ร้านอินแอนด์เอาท์

1,984.00 ตกลงราคา ร้านของกิ๋นบ้านเฮา

ร้านของกิ๋นบ้านเฮา

1,250.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

500.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

875.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

12,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์
4,750.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์
นางสาวชัญญา แก้วกัน

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

26 จ้างผลิตรายการสคบ.พบผู้บริโภค ประจําเดือน พฤษภาคม
๒๕๕๔ (สคบ.)
27 จ้างพิมพ์วารสาร สารสัมพันธ์ลําปาง ฉบับเดือนพฤษภาคม
2554 (งบพัฒนาจังหวัด)
28 ซื้อเครื่องไทยธรรม(ผ้าสบง) จํานวน 9 ผืน เทียนเกลียว
งานวันฉัตรมงคล (งบ สป.มท.)
29 ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ในงานวัน
คุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 18 รายการ (สคบ.)
30 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้ในการประสานงานวัน
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
31 ซื้อเสื้อยืดสีน้ําเงิน คอโปโลขลิบเทา ปลายแขนจั้มสีเทา
จํานวน 200 ตัว
32 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้ในการประสานงานวัน
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
33 ซื้อวัสดุสํานักงานเพือ่ ใช้ในการอบรม
จํานวน 3 รายการ (สคบ.)
34 ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 14
รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
๑๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวหอมนวล ศรีวิ

นางสาวหอมนวล ศรีวิ

50,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

918.00 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

2,309.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์

1,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจํากัด

บ.พัฒนาสหกลจํากัด

24,000.00 ตกลงราคา ร้านแน๊ด
500.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจํากัด
1,636.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์
30,346.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์
3,850.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ร้านแน๊ด
บ.พัฒนาสหกลจํากัด
ร้านแอ้วเซนเตอร์
หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์
ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

36 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ในการติดต่อประสานงาน
อ.แม่ทะ (สคบ)
37 ซื้อแบตเตอรี่ ยี่ห้อ 3K NS 100 รถยนต์อีซูซุ หมายเลข
ข-5538 ลําปาง (งบ สป.มท.)
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ถ่านไฟฉายPANASONIC
24 ก้อน (งบ สป.มท.)
39 ซื้อแบตเตอรี่ ยี่ห้อ 3K 105D 31R รถยนต์มิตซูบิชิ
หมายเลข วฮ - 5880 กทม (งบ สป.มท.)
40 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ในการติดต่อประสานงาน
อ.งาว (สคบ)
41 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2 รายการ

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
1,300.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล จํากัด

บ.พัฒนาสหกล จํากัด

2,200.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งเรื่องแบตเตอรี่

ร้านรุ่งเรื่องแบตเตอรี่

114.00 ตกลงราคา ร้านปัญญาซูปเปอร์ค้าส่ง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

ร้านปัญญาซูปเปอร์ค้าส่ง

2,500.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองแบตเตอรี่

ร้านรุ่งเรืองแบตเตอรี่

1,800.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล จํากัด

บ.พัฒนาสหกล จํากัด

551.00 ตกลงราคา หจก.ลําปางเสรีสรรพสินค้า

หจก.ลําปางเสรีสรรพสินค้า

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๗

๘
๙

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มิ.ย. 54
(งบพัฒนาจังหวัด)
ซื้อน้ําดื่ม เดือน มิ.ย.54 (งบ สป.มท.)
ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน มิ.ย. 54 (งบ สป.มท.)
จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน มิ.ย. 54 (งบพัฒนาจังหวัด)
จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารศาลา
กลางจังหวัดลําปาง (งบ สป.มท.)
จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพือ่ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ)
(งบพัฒนาจังหวัด)
จ้างพิมพ์หนังสือหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จํานวน 5,000 เล่ม และหนังสือปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 เล่ม
(งบพัฒนาจังหวัด)
จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทํางาน
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ(PMQA) หมวด 5(งบพัฒนาจังหวัด)
จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ จํานวน 6 รายการ
รถยนต์โตโยต้า หมายเลข กก-8118 ลําปาง
(งบ สป.มท.)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
53,565.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด
615.00
2,620.00
16,266.00
12,412.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
บ.เชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์ จํากัด

375.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

90,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
บ.เชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์ จํากัด
นางสาวชัญญา แก้วกัน

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

1,000.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

2,383.96 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลําปาง

หจก.โตโยต้าลําปาง

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

10 จ้างพิมพ์หนังสือเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาล จํานวน
5,000 เล่มๆ ละ 12 บาท (งบพัฒนาจังหวัด)
11 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 (งบ
พัฒนาจังหวัด)
12 จ้างทําอาหารกลางวันสําหรับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต 15 (งบพัฒนาจังหวัด)
13 จ้างเหมาสืบค้นข้อมูลและรวบรวมภาพพระราช
กรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ
(งบพัฒนาจังหวัด)
14 จ้างเหมาสืบค้นข้อมูลและรวบรวมภาพพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ งบพัฒนาจังหวัด)
15 จ้างเหมาสืบค้นข้อมูลและรวบรวมภาพพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ (งบพัฒนาจังหวัด)
16 จ้างเหมาสืบค้นข้อมูลและรวบรวมภาพพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (งบพัฒนาจังหวัด)
17 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําเดือนมิถุนายน 2554(งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
60,000.00 ตกลงราคา ร้นจิตวัฒนาการพิมพ์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้นจิตวัฒนาการพิมพ์

500.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

1,160.00 ตกลงราคา ร้านข้าวซอยแม่คําแสน

ร้านข้าวซอยแม่คําแสน

65,000.00 ตกลงราคา นางกาญจนา ประชาพิพัฒ

นางกาญจนา ประชาพิพัฒ

85,000.00 ตกลงราคา นางจันทร์สม เสียงดี

นางจันทร์สม เสียงดี

85,000.00 ตกลงราคา นางบุญรัตน์ โรจน์ศักดิ์

นางบุญรัตน์ โรจน์ศักดิ์

70,000.00 ตกลงราคา นางสาวพิมพ์นิภา เด่นแก้ว

นางสาวพิมพ์นิภา เด่นแก้ว

4,750.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

18 จ้างทําพวงมาลัยข้อพระกรรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จํานวน 2 พวง (งบ สป.มท.)
19 จ้างตรวจเช็คระยะ 150,000 กม. และเปลี่ยนอะไหล่
จํานวน 12 รายการ รถยนต์โตโยต้า หมายเลข
กฉ - 2111 ลําปาง (งบ สป.มท.)
20 จัดจ้างผลิตรายการสคบ.พบผู้บริโภค ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๔ (งบ สคบ.)
21 จัดจ้างพิมพ์วารสาร สารสัมพันธ์ลําปาง ฉบับเดือนมิถุนายน
2554 (งบพัฒนาจังหวัด)
22 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ยี่ห้อ ALCOTT จํานวน 100
รีม (งบพัฒนาจังหวัด)
23 ซื้อยางรถยนต์ ยี่ห้อ YK ขนาด 215/60R จํานวน 4 เส้น
รถยนต์โตโยต้า หมายเลข กก - 8118 ลําปาง
(งบ สป.มท.)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
1,000.00 ตกลงราคา นางสาวศรีมุ่ย เมืองยศ

7,755.36 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลําปาง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
นางสาวศรีมุ่ย เมืองยศ

หจก.โตโยต้าลําปาง

๑๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวหอมนวล ศรีริ

นางสาวหอมนวล ศรีริ

50,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

18,000.00 ตกลงราคา ร้านมิตรไทรโช๊คอัพ

ร้านมิตรไทรโช๊คอัพ

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

24 ซื้อครุภัรฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอ LCD TV 40 นิ้ว ยี่ห้อ
SONY จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 19,990 บาท และครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียง HOMETHAETER ยี่ห้อ
SONY จํานวน 1 ชุดๆ ละ 10,990 บาท (งบ 5 ล้าน)
25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ
COMPAG PRESARIO จํานวน 4 เครื่อง ประจําศูนย์เพือ่ น
ใจวัยรุ่น (งบ 5 ล้าน)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
30,980.00 ตกลงราคา บ.เชียงใหม่สยามทีวี จํากัด
สาขาลําปาง

บ.เชียงใหม่สยามทีวี จํากัด
สาขาลําปาง

62,000.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๘

๙

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ก.ค. 54
(งบพัฒนาจังหวัด)
ซื้อน้ําดื่ม เดือน ก.ค.54 (งบ สป.มท.)
ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ก.ค. 54 (งบ สป.มท.)
จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน ก.ค. 54 (งบพัฒนาจังหวัด)
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
(งบ สป.มท.)
จ้างบันทึกเสียงบรรยายเรื่องการจับคู่การพัฒนาระหว่าง
สถานศึกษากับพืน้ ที่ (งบพัฒนาจังหวัด)
จ้างทําอาหารว่างละเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ (PMQA) หมวด 2
(งบพัฒนาจังหวัด)
จ้างทําอาหารว่างละเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ (PMQA) หมวด 6
(งบพัฒนาจังหวัด)
จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมการให้คําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
68,485.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด
450.00
2,410.00
14,230.00
1,800.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

1,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญสมูธมีเดีย

ห้างหุน้ ส่วนสามัญสมูธมีเดีย

1,000.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

1,000.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

1,100.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

10 จ้างเหมาออกแบบจัดรูปเล่มหนังสือทีร่ ะลึกเฉลิม
พระเกียรติฯ (งบพัฒนาจังหวัด)
11 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับคณะเยาวชนไทยใน
สหรัฐอเมริกาและผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยใน
สหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 8
(งบพัฒนาจังหวัด)
12 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมการให้คําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(งบพัฒนาจังหวัด)
13 จ้างทําไวนิลพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช พร้อมกรอบหลุยส์ (งบ สป.มท.)
14 จ้างทําป้ายโฟม วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(งบ สป.มท.)
15 จ้างตกแต่งดอกไม้สด งานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ณ ห้องฝ้ายคํา วิทยาลัยพยาบาลฯ
(งบ สป.มท.)
16 จ้างทําอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ MOU (งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
และราคา
(ราคากลาง)
80,000.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ตรูม ปริ้นแอนด์ดีไซน์ ร้านอาร์ตรูม ปริ้นแอนด์ดีไซน์
3,075.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

475.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

5,800.00 ตกลงราคา ร้านอิน แอนด์ เอาท์
500.00 ตกลงราคา ร้านศิลปโฆษณา

ร้านอิน แอนด์ เอาท์
ร้านศิลปโฆษณา

8,600.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านใบปริก

4,550.00 ตกลงราคา ร้านอาหารล็อกโฮม

ร้านอาหารล็อกโฮม

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

17 จ้างทําอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ MOU (งบพัฒนาจังหวัด)
18 จ้างทําป้ายไวนิลพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) (งบพัฒนาจังหวัด)
19 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทํางานจัดทํา
แผนงานโครงการก่อสร้างถนนเพือ่ รองรับการคมนาคม
ขนส่งจังหวัดลําปาง (งบพัฒนาจังหวัด)
20 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลําปาง (กบจ.)
(งบพัฒนาจังหวัด)
21 จ้างทําพวงหรีดดอกไม้สด เคารพศพพ่อวารินทร์
ยงพิศาลภพ จํานวน 1 พวง (งบ สป.มท.)
22 จ้างทําพวงหรีดดอกไม้สด จํานวน 4 พวง เคารพศพ
พ่อสวิง ลังกาฟ้า (งบ สป.มท.)
23 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทํางาน
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ หมวด 5 (งบพัฒนาจังหวัด)
24 จ้างทําป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ ติดตั้งหน้ามุขอาคาร
ศาลากลางจังหวัดลําปาง และป้ายปกป้องสถาบัน ติดตั้ง
อําเภอเกาะคาและแม่เมาะ (งบ 5 ล้าน)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
3,250.00 ตกลงราคา ร้านข้าวแฟเบเกอรี่

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้านข้าวแฟเบเกอรี่

500.00 ตกลงราคา ร้านป้ายทอง

ร้านป้ายทอง

625.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

1,250.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

500.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านใบปริก

2,500.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านใบปริก

1,000.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

43,000.00 ตกลงราคา ร้านอินแอนด์เอ้าท์

ร้านอินแอนด์เอ้าท์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

25 จ้างตรวจเช็คและลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน
6 เครื่อง (งบพัฒนาจังหวัด)
26 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทํางาน
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ หมวด 1 (งบพัฒนาจังหวัด)
27 จ้างตรวจเช็คและเติมน้ํายาสารความเย็น รถยนต์
โตโยต้า หมายเลข กก - 8118 ลําปาง (งบ สป.มท.)
28 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนเทอร์โมสตาร์ท รถยนต์อีซูซุ
หมายเลข ข-5538 ลําปาง (งบ สป.มท.)
29 จ้างทําสูญญากาศและเติมน้ํายาสารความเย็น รถยนต์
โตโยต้า หมายเลข ม-4115 ลําปาง (งบ สป.มท.)
30 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ
สํานักงานจังหวัดลําปาง จํานวน 6 รายการ
(งบ สป.มท.)
31 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําเดือน กรกฎาคม 2554
(งบพัฒนาจังหวัด)
32 จ้างตกแต่งระบายผ้าขาวดําพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯณ ศาลาสิริกตบุญ
ประชาสรรค์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง (งบ สป.มท.)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
6,200.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

1,000.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

2,300.00 ตกลงราคา ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

950.00 ตกลงราคา ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

1,200.00 ตกลงราคา ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

3,250.00 ตกลงราคา ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

4,750.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก้วกัน

นางสาวชัญญา แก้วกัน

2,200.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านใบปริก

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

33 จ้างทําพวงหรีดดอกไม้สด เคารพศพสิบตรีณรงค์ศักดิ์
กุศลศักดิ์ศรี จํานวน 1 พวง (งบ สป.มท.)
34 จ้างทําพวงหรีดดอกไม้สด เคารพศพจ่าสิบเอกเทียบ
จันทร์พันธ์ จํานวน 4 พวง (งบ สป.มท.)
35 จ้างทําพวงมาลัยข้อพระกรรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จํานวน 3 พวง (งบ สป.มท.)
36 จ้างตกแต่งระบายผ้าขาวดํา และทําพานพุม่ ดอกไม้
ประดิษฐ์ประดับโต๊ะหมู่บูชา ณ หน้ามุขศาลากลางจังหวัด
ลําปาง (งบ สป.มท.)
37 จ้างถ่ายเอกสารทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2553 2556 จํานวน 75,000 แผ่น
(งบพัฒนาจังหวัด)
38 จ้างทําถุงผ้าดิบสีเขียว สกรีนตราจังหวัดและตัวอักษร
สีเขียว จํานวน 350 ใบๆ ละ 80 บาท
(งบพัฒนาจังหวัด)
39 จ้างผลิตรายการสคบ.พบผู้บริโภค ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๔ (งบ สคบ.)
40 จ้างพิมพ์วารสาร สารสัมพันธ์ลําปาง ฉบับเดือนกรกฎาคม
2554 (งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
500.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้านใบปริก

2,000.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านใบปริก

1,500.00 ตกลงราคา นางสาวศรีมุ่ย เมืองยศ

นางสาวศรีมุ่ย เมืองยศ

3,400.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านใบปริก

30,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

28,000.00 ตกลงราคา นางสาวฐาปนีย์ ทอสาร

นางสาวฐาปนีย์ ทอสาร

๑๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวหอมนวล ศรีริ

นางสาวหอมนวล ศรีริ

50,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
(งบพัฒนาจังหวัด)
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 รายการ (งบ สป.มท.)
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 9 รายการ
(งบพัฒนาจังหวัดลําปาง)
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7 รายการ (งบ สป.มท.)
45 ซื้อวัสดุสํานักงาน เทปสันปกสีแดง 3 นิ้ว
(งบ สป.มท.)
46 ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ
(งบพัฒนาจังหวัดลําปาง)
47 ซื้อภูษาโยง จํานวน 1 ชุด (งบ สป.มท.)
48 ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 11
รายการ (งบพัฒนาจังหวัดลําปาง)
49 ซื้อชุดเครื่องทองน้อย จํานวน 1 ชุด (งบ สป.มท.)
50 ซื้อปากกาสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนฯ
จํานวน 350 ด้ามๆ ละ 7 บาท
51 ซื้อกระกาษถ่ายเอกสาร จํานวน 100 รีม
(งบพัฒนาจังหวัดลําปาง)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
17,550.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

12,200.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
19,210.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์

12,185.00 ตกลงราคา หจก.น้ําล้อมการไฟฟ้า
750.00 ตกลงราคา ร้านบรรณศิลป์

หจก.น้ําล้อมการไฟฟ้า
ร้านบรรณศิลป์

8,925.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

1,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์
23,972.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์
2,450.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์
10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านแอ้วเซนเตอร์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
๑

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ส.ค. 54
(งบพัฒนาจังหวัด)
๒ ซื้อน้ําดื่ม เดือน ส.ค. 54 (งบ สป.มท.)
๓ ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ส.ค. 54 (งบ สป.มท.)
๔ จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน ส.ค. 54 (งบพัฒนาจังหวัด)
๕ จ้างทําพวงหรีดดอกไม้สดเคารพ นายสุรศักดิ์ ภักดี จํานวน
4 พวงๆ ละ 500 บาท (งบ สป.มท.)
๖ จ้างถ่ายเอกสารโครงการให้ความรู้ความเข้าใจ
การดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (งบสคบ.)
๗ จ้างทําป้ายผ้าโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
การดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (งบสคบ.)
๘ จ้างทําตรายาง จํานวน 24 อัน (งบ สป.มท.)
๙ จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด ถวายสักการะพระเจ้า
บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ (งบ สป.มท.)
๑๐ จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนสายพานรถยนต์อีซูซุ หมายเลข
ทะเบียน ข-5538 ลําปาง จํานวน 3 เส้น
(งบ สป.มท.)
๑๑ จ้างพิทพ์เอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วจังหวัด
ลําปาง ฉบับภาษาไทย จํานวน 11,000 เล่ม
(งบ 5 ล้าน)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
74,678.50 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด
600.00
2,650.00
19,420.00
2,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านใบปริก

28,588.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์
360.00 ตกลงราคา ร้านอินแอนด์เอาท์
1,610.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์
1,000.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก
738.30 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่

100,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
นางสาวรวีวรรณ หล้าวงศา
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านใบปริก
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านอินแอนด์เอาท์
ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์
ร้านใบปริก
ร้านพิภพอะไหล่

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

12 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์โตโยต้า หมายเลข
ทะเบียน ม-4115 ลําปาง
จํานวน 6 รายการ (งบ สป.มท.)
13 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพบุคลากร จํานวน 29,000 แผ่น (งบพัฒนา
จังหวัด)
14 จ้างทําป้ายโฟมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
บุคลากร (งบพัฒนาจังหวัด)
15 จ้างถ่ายเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ จํานวน 6,800 แผ่น และถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
รูปเล่ม จํานวน 200 เล่ม (งบพัฒนาจังหวัด)
16 จ้างเหมารถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 4554 ลําปาง
รับ-ส่ง คณะตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการตามนโยบายทีส่ ําคัญของกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2554(งบพัฒนาจังหวัด)
17 จ้างถ่ายเอกสารอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
(งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
1,829.70 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่

11,600.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้านพิภพอะไหล่

ร้านแอ้วเซนเตอร์

400.00 ตกลงราคา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สาขาศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ

สาขาศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ

5,720.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

6,000.00 ตกลงราคา นายสมชาย ไชยโลกา

นายสมชาย ไชยโลกา

50.00 ตกลงราคา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สาขาศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ

สาขาศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

18 จ้างตรวจเช็คระยะ 140,000 กม. และเปลี่ยนอะไหล่
รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นก-2992 ลําปาง
จํานวน 9 รายการ (งบ สป.มท.)
19 จ้างเปลี่ยนออกซิเจนเซ็นเตอร์ ตัวที่ 1 รถยนต์โตโยต้า
หมายเลขทะเบียน กง-1991 ลําปาง (งบ สป.มท.)
20 จ้างพิมพ์หนังสือทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554 เสด็จนครลําปาง จํานวน
2,000 เล่ม (งบพัฒนาจังหวัด)
21 จ้างถ่ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัดลําปาง 2553-2556
จํานวน 21,200 แผ่น (งบพัฒนาจังหวัด)
22 จ้างเปลี่ยนยางนอกล้อหน้า+หลัง รถจักรยานยนต์
ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขทข 666 ลําปาง
(งบ สป.มท.)
23 จ้างผลิตรายการสคบ.พบผู้บริโภค ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๔ (งบ สคบ.)
24 จ้างพิมพ์วารสาร สารสัมพันธ์ลําปาง ฉบับเดือนสิงหาคม
2554 (งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
3,828.46 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลําปาง

หจก.โตโยต้าลําปาง

9,876.10 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลําปาง

หจก.โตโยต้าลําปาง

280,000.00 สอบราคา หจก.ลําปางบรรณกิจพริ้นติ้ง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

หจก.ลําปางบรรณกิจพริ้นติ้ง

8,484.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

870.00 ตกลงราคา ร้านวัฒนายนต์

ร้านวัฒนายนต์

๑๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวหอมนวล ศรีริ

นางสาวหอมนวล ศรีริ

50,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน เทปกาว จํานวน 3 ม้วน ปากกา 135
ด้ามๆ ละ 3.50 บาท (งบ สคบ.)
26 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ยี่ห้อ ALCOTT จํานวน
200 รีม (งบพัฒนาจังหวัด)
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน
2 รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)
28 ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้ในโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพบุคลากร จํานวน 2 รายการ
(งบพัฒนาจังหวัด)
29 ซื้อหนังสือ กับดักความสุข จํานวน 160 เล่มๆ ละ 125
บาท (งบพัฒนาจังหวัด)
30 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับใช้ในโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร (งบพัฒนาจังหวัด)
31 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3
รายการ (งบ สป.มท.)
32 ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 16
รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
577.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้านแอ้วเซนเตร์

20,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตร์

ร้านแอ้วเซนเตร์

11,150.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

4,050.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

20,000.00 ตกลงราคา หสม.ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ หสม.ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ
ศุภกิจเจริญ
ศุภกิจเจริญ
2,000.00 ตกลงราคา หจก.ซี.เค.ซี บิสชิเนส
หจก.ซี.เค.ซี บิสชิเนส
576.00 ตกลงราคา ร้านปัญญาซุปเปอร์ค้าส่ง
16,951.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านปัญญาซุปเปอร์ค้าส่ง
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้ในโครงการอบรมเรื่อง
มาตรฐานคุณธรรม จํานวน 4 รายการ
(งบพัฒนาจังหวัด)
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 2 รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)
35 ซื้อเก้าอี้นวม ยี่ห้อ TMCL รุ่น CP 12L พนักพิงสปริงเอน
ได้ สีดํา จํานวน 20 ตัวๆ ละ 1,300 บาท
(งบพัฒนาจังหวัด)
36 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับใช้ในโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร (งบพัฒนาจังหวัด)
37 ซื้อหนังสือ กับดักความสุข จํานวน 200 เล่มๆ ละ 125
บาท (งบพัฒนาจังหวัด)
38 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับใช้ในโครงการ
ฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
(งบพัฒนาจังหวัด)
39 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับใช้ในโครงการ
ฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
(งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
8,380.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้านแอ้วเซนเตอร์

4,450.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

26,000.00 ตกลงราคา หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์

หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์

2,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล จํากัด

บ.พัฒนาสหกล จํากัด

25,000.00 ตกลงราคา หสม.ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ
ศุภกิจเจริญ
1,000.00 ตกลงราคา บ.ซัสโก้ จํากัด มหาชน สาขา
ปงยางคก
1,000.00 ตกลงราคา หจก.ซี.เค.ซี บิสชิเนสกรุ๊ป

หสม.ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ
ศุภกิจเจริญ
บ.ซัสโก้ จํากัด มหาชน สาขาปง
ยางคก
หจก.ซี.เค.ซี บิสชิเนสกรุ๊ป

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

40 จัดซื้อชุดรับแขกหลุยส์ไม้สัก จํานวน 1 ชุด
(งบ 5 ล้าน)
41 จัดซื้อพุม่ เงิน-ทองผ้าไหม เบอร์ 9 จํานวน 1 คู่ และเบอร์
8 จํานวน 1 คู่ ขาตั้งดอกรัก จํานวน 10 อัน แจกัน
ทองเหลือง จํานวน 1 คู่ (งบ 5 ล้าน)
42 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ
CANON จํานวน 1 ตัว (งบพัฒนาจังหวัด)
43 ซื้อบัตร TOT Prepaid แบบเติมเงิน ส่งข้อความ 15,385
ข้อความ (งบพัฒนาจังหวัด)
44 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
1.Notebook ยี่ห้อ ASUS จํานวน 1 เครื่องๆ ละ
40,000 บาท
2.เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ EPSON จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 6,500 บาท
3.IPAD ยี่ห้อ HTC FLYER P 510e จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 25,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด)
45 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 31,000 บาท
(งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
42,693.00 ตกลงราคา ร้านอู่ทองเครื่องเรือน
6,198.00 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

35,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้านอู่ทองเครื่องเรือน
ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

9,000.00 ตกลงราคา บ.ทีโอทีจํากัด (มหาชน) สาขา บ.ทีโอทีจํากัด (มหาชน) สาขา
ลําปาง
ลําปาง
96,500.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

62,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

เหตุผลที่
คัดเลือก

