สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2551
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เดือน ต.ค. 2551
2 จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน ต.ค. 2551
3 จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน ต.ค. 2551
4 จัดจางถายเอกสาร เดือน ต.ค. 2551
5 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
6 จัดซื้อยาง 3M
7 จัดซื้อพุมเงิน-พุมทอง
8 จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล รถยนต
โตโยตา กค-6666 ลําปาง
9 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่มประชุม
ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2551
10 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม
ประชุมประจําเดือน ตุลาคม 2551
11 จัดจางถายเอกสารพรอมเขารูปเลมคําสั่ง
จังหวัดลําปาง ที่ 2648/2551
1

แบบ สชร 1.

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
63,301.64 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด
450.00
1,290.00
15,000.00
1,262.00
3,360.00
1,630.00
6,466.01

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
รานเตียเฮงฮง
หจก.ลําปาง แอล.ซี.ซัพ
รานแมนอยสังฆภัณฑ
หจก.โตโยตาลําปาง

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
รานเตียเฮงฮง
หจก.ลําปาง แอล.ซี.ซัพ
รานแมนอยสังฆภัณฑ
หจก.โตโยตาลําปาง

1,800.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

5,400.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม คิดอาน

นางบุญเทียม คิดอาน

3,000.00 ตกลงราคา รานแอวเซนเตอร

รานแอวเซนเตอร

หนา 2
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2551
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

12 จัดจางทําปายแหลงทองเที่ยวพิมพดวย
วัสดุไวนิล โคมแปดเหลี่ยม ตุง โคมผา
พรอมติดตั้ง ณ ทาอากาศยานลําปาง

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
222,300 โดยวิธีพิเศษ บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค
จํากัด
จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2551
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เดือน พ.ย. 2551
2 จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน พ.ย. 2551
3 จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน พ.ย. 2551
4 จัดจางถายเอกสาร เดือน พ.ย. 2551
5 จัดซื้อแบตเตอรี่ 3K
6 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
7 จัดซื้อฟลมกรองแสง 3M
8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรหมึกเติม
9 จัดจางเปลี่ยนแบตเตอรี่มือถือยี่หอ
O2DA2 mini
10 จัดจางตรวจเช็คระยะ 110,000 กม.
รถยนตโตโยตา ก8118 ลําปาง
11 จัดจางตรวจเช็คระบบเบรค 4 ลอ รถยนต
โตโยตา กง-1991 ลําปาง
12 จัดจางตรวจเช็คระยะ 40,000 กม.
รถยนตโตโยตาวีโก กฉ-2111 ลําปาง
1

แบบ สชร 1.

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
55,759.12 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด
210.00
1,393.00
15,000.00
3,400.00
19,200.00
2,140.00
3,500.00
3,150.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
หจก.ศิริยนตลําปาง
หจก.น้ําลอมเคหะภัณฑ
รานไอคิวซาวดเซ็นเตอร
รานเจเค.อาร.แอพพลิเคชั่น
บ.ซูม เทคโนโลยี่

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
หจก.ศิริยนตลําปาง
หจก.น้ําลอมเคหะภัณฑ
รานไอคิวซาวดเซ็นเตอร
รานเจเค.อาร.แอพพลิเคชั่น
บ.ซูม เทคโนโลยี่

4,071.35 ตกลงราคา หจก.โตโยตาลําปาง

หจก.โตโยตาลําปาง

481.50 ตกลงราคา หจก.โตโยตาลําปาง

หจก.โตโยตาลําปาง

3,864.84 ตกลงราคา หจก.โตโยตาลําปาง

หจก.โตโยตาลําปาง

หนา 2

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

13 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับ
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขต 5,15 (นายสุเมธ แสงนิ่มนวล)
14 จัดจางทําอาหารกลางวัน ประชุมที่ปรึกษา
ผูวาราชการจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 1/2551
15 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่มประชุม
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารราชการสวนภูมิภาคใน
คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
16 จัดจางทําอาหารกลางวันประชุมคณะ
อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารราชการสวนภูมิภาคใน
คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
17 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ
ผูเขารวมประชุมโครงการสัมมนาวิชาการ
สัญจรและศึกษาดูงานภาคเหนือ ณ
จังหวัดลําปาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2551
แบบ สชร 1.
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
1,000.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม คิดอาน
นางบุญเทียม คิดอาน

4,800.00 ตกลงราคา หจก.สระลอยเรือนแพ

หจก.สระลอยเรือนแพ

1,250.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม คิดอาน

นางบุญเทียม คิดอาน

6,600.00 ตกลงราคา หจก.สระลอยเรือนแพ

หจก.สระลอยเรือนแพ

1,375.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

หนา 3
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2551
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

13 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับ
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขต 5,15 (นายสุเมธ แสงนิ่มนวล)
19 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
ทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
20 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุม
จังหวัดและจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2552
21 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณ ประจําป 2552
22 จางพิมพไวนิลภาพพระบรมสาทิสลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พรอม

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
1,000.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม คิดอาน
นางบุญเทียม คิดอาน

1,750.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

270.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

1,750.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

18,000.00 ตกลงราคา รานอารตเวอรค

รานอารตเวอรค

หนา 4
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2551
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

23 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
หัวหนาสวนราชการจังหวัดลําปาง
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2551
24 จัดจางเหมาติดตั้งระบบเครื่องขยายสียง
และจอสําหรับฉายโปรเจ็คเตอร
(พิธีถวายดอกไมจันทร)
25 จัดจางเหมาจัดสถานที่ ตั้งเตนท โตะ เกาอี้
26 จัดเครื่องไทยธรรม (ผาไตร)
27 จัดซื้อดอกไมจันทน 8,322 ดอก
28 จัดจางระบายผาขาว-ดํา เตนทพิธี
29 จัดจางเหมาจัดนิทรรศการสมเด็จพระเจา
พี่นางเธอฯ

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
4,500.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย
นางสาววีรดา วังใย

3,500.00 ตกลงราคา นางสาวเกษสุดา บัวบรรจง นางสาวเกษสุดา บัวบรรจง

4,000.00
9,850.00
6,249.00
85,000.00
10,101.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นายบุญเรือง ปญญาเจริญ
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
รานใบปริก
นางเกล็ดมณี มีวาสนา

นายบุญเรือง ปญญาเจริญ
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
รานใบปริก
นางเกล็ดมณี มีวาสนา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2551
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เดือน ธ.ค. 2551
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน ธ.ค. 2551
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน ธ.ค. 2551
จัดจางถายเอกสาร เดือน ธ.ค. 2551
จัดซื้อพรมทอพรอมติดตั้งหองทํางานและ
หองเลขานุการผูวาราชการจังหวัดลําปาง
จัดซื้อแบตเตอร FB จํานวน 1 ลูก
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4
จัดซื้อธงชาติและธงภปร
จัดซื้อเครื่องไทยธรรม
จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ขาตั้งไมค
จัดซื้อผาไอเกรท สีเหลือง
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2552
จัดจางทําอาหารเย็น ประชุมเพื่อพิจารณา
การสรรหาบุคคลเปนคณะทํางานกลุม

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
46,855.35 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด
450.00
1,373.00
20,000.00
55,500.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
หจก.น้ําลอมเคหะภัณฑ

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
หจก.น้ําลอมเคหะภัณฑ

3,850.00
10,000.00
4,050.00
1,204.00
1,360.00
4,760.00
750.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก.ศิริยนตลําปาง
รานแอวเซนเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
รานไพศาลอิเล็คโทรนิค
รานแมนอยสังฆภัณฑ
นางสาววีรดา วังใย

หจก.ศิริยนตลําปาง
รานแอวเซนเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
รานไพศาลอิเล็คโทรนิค
รานแมนอยสังฆภัณฑ
นางสาววีรดา วังใย

7,800.00 ตกลงราคา โรมแรมลําปางเวียงทอง

โรมแรมลําปางเวียงทอง

หนา 2
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2551
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

14 จางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการจังหวัดลําปาง (กบจ.ลป.)
15 จัดจางทําพลุ (5 ธันวามหาราช 2551)
16 จัดจางทําขาวตมถวายพระสงฆพิธีทําบุตร
ตักบาตร (ภาคเชา)
17 จัดจางทําพานพุมธูปเทียนแพ ชอดอกไม
ตกแตงเทียนชัย
18 จัดจางติดตั้งระบบเครื่องเสียงพิธี
(5 ธันวามหาราช 2551)
19 จัดจางทําภัตตาหารปนโตถวายพระสงฆ
(5 ธันวามหาราช 2551)
20 จัดจางตรวจเช็คระยะ 210,000 กม.
รถยนตโตโยตา กค-6666 ลําปาง
21 จัดจางตรวจเช็คระยะ 50,000 กม.
รถยนตโตโยตา นก-2992 ลําปาง

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
2,000.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย
นางสาววีรดา วังใย

10,750.00 ตกลงราคา นายสิริเชษฐ ศรีสุวรรณ
3,500.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม คิดอาน

นายสิริเชษฐ ศรีสุวรรณ
นางบุญเทียม คิดอาน

12,310.00 ตกลงราคา รานใบปริก

รนาใบปริก

1,500.00 ตกลงราคา นายนิวัติ สิทธิกุล

นายนิวัติ สิทธิกุล

1,200.00 ตกลงราคา รานใบปริก

รานใบปริก

10,887.79 ตกลงราคา หจก.โตโยตาลําปาง

หจก.โตโยตาลําปาง

3,745.00 ตกลงราคา หจก.โตโยตาลําปาง

หจก.โตโยตาลําปาง

หนา 3
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2551
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

22 จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง
รถยนตอีซูซุ ข-5538 ลําปาง
23 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
เพื่อเตรียมความพรอมศึกษาดูงาน
โครงการฝกอบรมและประชุมเชิง
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรูในการนํา
โครงการตามแนว
พระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน
24 จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล
รถยนตโตโยตาวีโก กฉ-2111 ลําปาง
25 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่มและ
อาหารกลางวัน ประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําเดือน ธันวาคม 2551
26 จางทําขาวกลอง สําหรับเจาหนาที่อารักขา
รับเสด็จพระองคโสมฯ
27 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
28 จัดซื้อพวงมาลัยขอพระกร จํานวน 2 พวง

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
749.00 ตกลงราคา รานพิภพอะไหล
รานพิภพอะไหล
480.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

2,846.20 ตกลงราคา หจก. โตโยตาลําปาง

หจก. โตโยตาลําปาง

15,300.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม คิดอาน

นางบุญเทียม คิดอาน

8,000.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม คิดอาน

นางบุญเทียม คิดอาน

265.00 ตกลงราคา Tesco Lotus คุมคา
1,000.00 ตกลงราคา รานใบปริก

Tesco Lotus คุมคา
รานใบปริก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เดือน ม.ค. 2552
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน ม.ค. 2552
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน ม.ค. 2552
จัดจางถายเอกสาร เดือน ม.ค. 2552
จัดซื้อของรางวัลสําหรับแจกงานวันเด็ก
จัดซื้อผลไมสําหรับแจกงานวันเด็ก
จัดซื้อ Memory Stick
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4
ยี่หอ ALCOTT
จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
จัดซื้อเทอรโมมิเตอร 10 อัน
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)
จัดซื้อกุญแจ จํานวน 5 ลูก
จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
จัดซื้อตูไม จํานวน 2 ตู

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
44,885.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด
375.00
1,425.00
20,000.00
4,158.00
4,550.00
690.00
10,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
นายปญญา สุภัทรดิลกกุล
นายจีระศักดิ์ ทาเสริม
บ.นิยมพานิชลําปาง จํากัด
รานแอวเซนเตอร

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
นายปญญา สุภัทรดิลกกุล
นายจีระศักดิ์ ทาเสริม
บ.นิยมพานิชลําปาง จํากัด
รานแอวเซนเตอร

463.00 ตกลงราคา หจก.ลําปาง เสรีสรรพสินคา หจก.ลําปาง เสรีสรรพสินคา
350.00 ตกลงราคา รานบรรณศิลป
รานบรรณศิลป
4,260.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล จํากัด
บ.พัฒนาสหกล จํากัด
1,000.00 ตกลงราคา รานรวมชัย
733.50 ตกลงราคา บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
2,800.00 ตกลงราคา รานริมวังเฟอรนิเจอร

รานรวมชัย
บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
รานริมวังเฟอรนิเจอร

หนา 2
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

15 จัดจางเจียรจานดิสเบรคหนา
รถยนตโตโยตา นก-2992 ลําปาง
16 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
คณะทํางานจัดทํานโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดี
17 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
ชี้แจงการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฎิบัติ
ราชการประจําป
18 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาและ
แผนปฎิบัติราชการประจําป
19 จัดจางทําอาหาร (งานวันเด็กแหงชาติ)
20 จัดจางทําปายไวนิลคําขวัญวันเด็กแหงชาติ
21 จัดจางตกแตงดอกไมสด (งานวันเด็ก)
22 จัดจางทําตรายาง จํานวน 51 อัน
23 จัดจางเปลี่ยนอะไหลลิฟท (โมดุลลิฟท)

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
400.00 ตกลงราคา รานมิตรไทรโชคอัพ
รานมิตรไทรโชคอัพ
750.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

1,625.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

2,250.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

20,000.00
2,000.00
7,000.00
4,400.00
7,490.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นางบุญเทียม คิดอาน
รานปายทอง
รานใบปริก
รานจิตวัฒนาการพิมพ
บ.เชียงใหมลิฟทอินเตอร

นางบุญเทียม คิดอาน
รานปายทอง
รานใบปริก
รานจิตวัฒนาการพิมพ
บ.เชียงใหมลิฟทอินเตอร

หนา 3
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

24 จัดจางเปลี่ยนอะไหลเข็มขัดนิรภัย
รถยนตโตโยตา กค - 6666 ลําปาง
25 จัดจางตกแตงพุมใหญมีมาลัยคลอง
26 จัดจางซักผาปูโตะหองประชุม 1
27 จัดจางตรวจเช็คระยะ 110,000 กม.
รถยนตโตโยตา กง-1991 ลําปาง
28 จัดจางทําพวงมาลัยขอพระกร 3 พวง
29 จัดจางตักถายสิ่งปฏิกูลอาคารศาลากลาง
30 จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลลิฟท
31 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป
32 จัดจางถายเอกสารพรอมเขารูปเลม
33 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
4,173.00 ตกลงราคา รานลําปางกลอนประตู
รานลําปางกลอนประตู
5,470.00 ตกลงราคา รานใบปริก
รานใบปริก
1,730.00 ตกลงราคา นายบุญเรือง ปญญาเจริญ นายบุญเรือง ปญญาเจริญ
3,021.68 ตกลงราคา หจก.โตโยตาลําปาง
หจก.โตโยตาลําปาง
1,500.00
11,000.00
16,478.00
1,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานใบปริก
นางกัลยา สรอยคํา
บ.เชียงใหมลิฟทอินเตอร
นางสาววีรดา วังใย

1,050.00 ตกลงราคา รานแอวเซนเตอร
13,200.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม คิดอาน

รานใบปริก
นางกัลยา สรอยคํา
บ.เชียงใหมลิฟทอินเตอร
นางสาววีรดา วังใย

รานแอวเซนเตอร
นางบุญเทียม คิดอาน

หนา 4
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

34 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
ชี้แจงนโยบายรัฐบาลฯ
35 จัดจางติดตั้งเครื่องขยายเสียงพรอม
ไมโครโฟน
36 จัดจางถายเอกสารพรอมรูปเลมจัดประชุม
ชี้แจงนโยบายรัฐบาลฯ
37 จัดจางตกแตงดอกไมสด เวที
38 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
หัวหนาสวนราชการ ประจําเดือน มกราคม
2552
39 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
ที่ปรึกษาผูวาราชการจังหวัดลําปาง
40 จัดจางผลิตรายการ สคบ พบผูบริโภค
ประจําเดือน มกราคม 2552

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
33,750.00 ตกลงราคา นางพรรณี สารชัย
นางพรรณี สารชัย
15,000.00 ตกลงราคา นายนพดล ชมภูชัย

นายนพดล ชมภูชัย

67,500.00 ตกลงราคา รานแอวเซนเตอร

รานแอวเซนเตอร

35,000.00 ตกลงราคา รานใบปริก
4,500.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

รานใบปริก
นางสาววีรดา วังใย

625.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

10,000.00 ตกลงราคา นางสาวอัจฉราพร กาญจน นางสาวอัจฉราพร
กูล
กูล

กาญจน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เดือน ก.พ. 2552
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน ก.พ. 2552
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน ก.พ. 2552
จัดจางถายเอกสาร เดือน ก.พ. 2552
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
คณะทํางานกลุมภารกิจดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือน
ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2551
จัดจางทําตรายาง จํานวน 18 อัน
จัดจางเปลี่ยนหลอดไฟเบรคและฝาครอบ
รถยนตอีซูซุ หมายเลขทะเบียน ข-5538
ลําปาง

2
3
4
5

6

7
8

แบบ สชร 1.

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
47,373.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด
390.00
1,208.00
14,548.00
400.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
นางสาววีรดา วังใย

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
นางสาววีรดา วังใย

300.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

1,310.00 ตกลงราคา รานจิตวัฒนาการพิมพ
120.00 ตกลงราคา รานพิภพอะไหล

รานจิตวัฒนาการพิมพ
รานพิภพอะไหล

9

จัดจางซอมแซมพื้นหินแกรนิตบันไดทาง
ขึ้นอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง

15,000.00 ตกลงราคา บ.นอรทเทิรนโปรดักส
ซัพพลาย จํากัด

บ.นอรทเทิรนโปรดักส
ซัพพลาย จํากัด
หนา 2

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

10 จัดจางทําพพวงมาลัยพระกร
(รับเสด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ)
11 จัดจางทําอาหารกลางวัน สําหรับผูตรวจ
สํานักนายกรัฐมนตรี เขต 15
(นายทินกร ภูวะปจฉิม)
12 จัดจางทําอาหารเย็น สําหรับผูตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5,15
(นายสุเมธ แสงนิ่มนวล)
13 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ
ผูตรวจสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 15
(นายทินกร ภูวะปจฉิม)
15 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
PMQA

แบบ สชร 1.

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
500.00 ตกลงราคา รานใบปริก
รานใบปริก
2,240.00 ตกลงราคา หจก.สระลอยเรือนแพ

หจก.สระลอยเรือนแพ

1,700.00 ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ ไขมุก

หางหุนสวนสามัญ ไขมุก

1,000.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

12,000.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม คิดอาน

นางบุญเทียม คิดอาน

16 จัดจางทําปายไวนิล "การพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐ PMQA"

600.00 ตกลงราคา รานปายทอง

รานปายทอง

หนา 3
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

17 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
หัวหนาสวนราชการ ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2552
18 จัดจางทําพวงมาลาวันทหารผานศึก
19 จัดจางตกแตงบูธภายในเตนทติดตั้งพรม
สีแดงทําชั้นโชวสินคา บอรดนิทรรศการ
ติดตั้งระบบไฟฟา
20 จัดจางติดตั้งเตนท หลังคาสีขาว
ขนาด 18 x 18
21 จัดจางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธการ
จัดงานลําปางอุตสาหกรรมแฟร" 52

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
4,500.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย
นางสาววีรดา วังใย

1,000.00 ตกลงราคา รานใบปริก
70,000.00 ตกลงราคา หจก.ณินทรธนโชติ

100,000.00 ตกลงราคา บ.เอส พี เอ็กซิบิท จํากัด
40,000.00 ตกลงราคา รานพริบตา

รานใบปริก
หจก.ณินทรธนโชติ

บ.เอส พี เอ็กซิบิท จํากัด
รานพริบตา

22 จัดจางประชาสัมพันธการจัดงานลําปาง
อุตสาหกรรมแฟร" 52 ในหนังสือพิมพ
ตนเมืองเหนือ
23 จัดจางประชาสัมพันธการจัดงานลําปาง
อุตสาหกรรมแฟร" 52 ในหนังสือพิมพ
ลําปางนิวส

10,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพตนเมืองเหนือ หนังสือพิมพตนเมืองเหนือ

10,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพลําปางนิวส

หนังสือพิมพลําปางนิวส

หนา 4
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

24 จัดจางประชาสัมพันธการจัดงานลําปาง
อุตสาหกรรมแฟร" 52 ในหนังสือพิมพ
แมงมุม
25 จัดจางประชาสัมพันธการจัดงานลําปาง
อุตสาหกรรมแฟร" 52 ในหนังสือพิมพ
ลานนาโพสต
26 จัดจางประชาสัมพันธการจัดงานลําปาง
อุตสาหกรรมแฟร" 52 ในหนังสือพิมพ
เมืองรถมา
27 จัดจางผลิตรายการ สคบ พบผูบริโภค
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2552

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
10,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพแมงมุม
หนังสือพิมพแมงมุม

10,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพลานนาโพสต

หนังสือพิมพลานนาโพสต

10,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพเมืองรถมา

หนังสือพิมพเมืองรถมา

10,000.00 ตกลงราคา น.ส. อัจฉราพร กาญจนกูล น.ส. อัจฉราพร กาญจนกูล

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เดือน มี.ค. 2552
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน มี.ค. 2552
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน มี.ค. 2552
จัดจางถายเอกสาร เดือน มี.ค. 2552
จัดจางทําพวงหรีดดอกไมสด
(แมบัวคํา ทายนาวา)
จัดจางตรวจเช็คระยะ 60,000 กม.
รถยนตโตโยตา ทะเบียน นก-2992 ลป
จัดจางทําปายไวนิลพิธีลงนามบันทึกตกลง
วา
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่มพิธีลง

2
3
4
5
6
7
8

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด

390.00
1,345.00
14,398.00
500.00

แบบ สชร 1.

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
รานใบปริก

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
รานใบปริก

3,263.50 ตกลงราคา หจก.โตโยตาลําปาง

หจก.โตโยตาลําปาง

1,000.00 ตกลงราคา รานปายทอง

รานปายทอง

12,000.00 ตกลงราคา หจก.เอเซียลําปางโฮเต็ล

หจก.เอเซียลําปางโฮเต็ล

9

จัดจางตรวจเช็คระยะ 120,000 กม.
รถยนตโตโยตาคัมรี่ ทะเบียน กค-6666
10 จัดจางตรวจเช็คระยะ 60,000 กม.
รถยนตโตโยตา ทะเบียน กฉ-2111 ลป

6,470.29 ตกลงราคา หจก.โตโยตาลําปาง

หจก.โตโยตาลําปาง

3,263.50 ตกลงราคา หจก.โตโยตาลําปาง

หจก.โตโยตาลําปาง

หนา 2
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

11 จัดจางทําพวงหรีดดอกไมสด
(เคารพศพทหารผูเสียชีวิต จํานวน 3 นาย)
12 จัดจางทําพวงหรีดดอกไมสด
(วาที่ ร.ต.พงศเทพ พงศศิริ)
13 จัดจางทําปายพลาสติกติดหนาหองผูวาฯ
14 จัดจางทําพานพุม ภัตตาหาร จัดซื้อเครื่อง
ไทยธรรม งานวันพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
1,800.00 ตกลงราคา รานใบปริก
รานใบปริก
1,000.00 ตกลงราคา รานใบปริก

รานใบปริก

200.00 ตกลงราคา รานปายทอง
6,700.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา ณ ลําปาง
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ

รานปายทอง
นางสุพัตรา ณ ลําปาง
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ

15 จัดจางทําพานพุม ภัตตาหาร จัดซื้อเครื่อง
ไทยธรรม งานวันที่ระลึกพระบามสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระมหาเจษฎาราช
16 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
ประจําเดือน มีนาคม 2552
17 จัดซื้อยางรถยนต รถยนตโตโยตาคัมรี่
ทะเบียน กค-6666 ลป

6,700.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา ณ ลําปาง
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ

นางสุพัตรา ณ ลําปาง
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ

4,500.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

12,600.00 ตกลงราคา รานมิตรไทรโชคอัพ

รานมิตรไทรโชคอัพ

หนา 3
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

18 จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนตมิตซูบิชิ
ทะเบียน พ-2194 ลําปาง
19 จัดซื้อยางรถยนต รถยนตโตโยตาคัมรี่
ทะเบียน กก-8118 ลําปาง
20 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ปากกาสเตเลอร
21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ
22 จัดวื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (ถาน)
23 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

แบบ สชร 1.

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
2,500.00 ตกลงราคา รานพิภพอะไหล
รานพิภพอะไหล
17,800.00 ตกลงราคา รานมิตรไทรโชคอัพ

รานมิตรไทรโชคอัพ

427.50
23,134.00
126.00
1,326.80

รานบรรณศิลป
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
เทสโกโลตัส
บ.เลาจิ้นกวง จํากัด

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานบรรณศิลป
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
เทสโกโลตัส
บ.เลาจิ้นกวง จํากัด

24 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
พิจารณาดําเนินการแกไข/เยียวยาความ
เดือนรอนใหแกผูบริโภค
25 จางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
หารือและชี้แจงผลการดําเนินการแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียนในพื้นที่จังหวัดลําปาง
26 จัดซื้อตูไมเก็บเอกสาร
27 จัดจางผลิตรายการ สคบ พบผูบริโภค
ประจําเดือน มีนาคม 2552

625.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

500.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

4,400.00 ตกลงราคา หจก.น้ําลอมเคหะภัณฑ
หจก.น้ําลอมเคหะภัณฑ
10,000.00 ตกลงราคา น.ส. อัจฉราพร กาญจนกูล น.ส. อัจฉราพร กาญจนกูล
หนา 4
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

28 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
กลุมภารกิจ (Cluster)
29 จัดจางทําอาหารกลางวัน และอาหารวาง
เครื่องดื่ม ประชุมที่ปรึกษาผูวาฯ
30 จัดซื้อเสื่อพับ หมอน 6 ผาหม PTI
31 จัดซื้อกลดธุดงคกานลาน พรอมมุงยูวี
32 จัดซื้อชุดปฏิบัติธรรม
33 จัดซื้อผาเตนทปูนอน

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
500.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย
นางสาววีรดา วังใย
15,900.00 ตกลงราคา บ.ลําปางเวียงทอง

บ.ลําปางเวียงทอง

8,250.00
91,750.00
20,850.00
2,900.00

รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
นายสุทิน แกวมหาชัย
น.ส.รัตนา ไตรตรงสัตย
รานเจริญเกียรติ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
นายสุทิน แกวมหาชัย
น.ส.รัตนา ไตรตรงสัตย
รานเจริญเกียรติ

34 จัดจางทําปายผา โครงการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาผูนําเยาวชนตามรอยพระยุคลบาท
35 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ
36 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
37 จัดซื้อเสื่อดําแดง ขนาด 8 เมตร
38 จัดจางถายทําบันทึกภาพวีดิโอและ
ภาพนิ่งพรอมตัดตอ
39 จัดจางถายเอกสารคูมือฝกอบรมฯ

450.00 ตกลงราคา ราน RT มีเดีย
2,564.00
2,147.29
750.00
12,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
บ.พัฒนาสหกล
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
ราน NP.MEDIA

4,600.00 ตกลงราคา รานแอวเซนเตอร

ราน RT มีเดีย
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
บ.พัฒนาสหกล
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
ราน NP.MEDIA
รานแอวเซนเตอร
หนา 5

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

40 จัดจางทําโลประกาศเกียรติคุณ
วันขาราชการพลเรือน 2552
41 จัดจางทําปายโฟม วันขาราชการพลเรือน
42 จัดซื้อกระดาษ 100 รีม
43 จัดซื้อแฟมกลาวรายงาน
44 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
14,000.00 ตกลงราคา รานโลลําปาง
รานโลลําปาง
400.00
10,000.00
600.00
3,750.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานศิลปโฆษณา
รานแอวเซนเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
นางนุจรา แกวนันไชย

รานศิลปโฆษณา
รานแอวเซนเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
นางนุจรา แกวนันไชย

45 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
46 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ
งานสลุงหลวง กลองใหญ ปใหมเมือง

85,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
61,063.00 ตกลงราคา หจก.เอเคมีเดียแอนด
หจก.เอเคมีเดียแอนด
พริ้นติ้งลําปาง
พริ้นติ้งลําปาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เดือน เม.ย. 2552
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน เม.ย. 2552
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน เม.ย. 2552
จัดจางถายเอกสาร เดือน เม.ย. 2552
จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลลิฟท
จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล
รถยนตยี่หออีซูซุ หมายเลข ข-5538 ลป
จัดจางตักถายสิ่งปฏิกูลอาคารศาลากลาง

แบบ สชร 1.

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
74,250.80 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด
390.00
1,250.00
15,000.00
1,800.00
674.10

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
บ.เชียงใหมลิฟทอินเตอร
รานพิภพอะไหล

11,000.00 ตกลงราคา นางกัลยา สรอยคํา

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
บ.เชียงใหมลิฟทอินเตอร
รานพิภพอะไหล
นางกัลยา สรอยคํา

8

จัดจางตรวจเช็คระยะ 220,000 กม.
รถยนตโตโยตา ทะเบียน กค-6666 ลป
9 จัดจางทําพวงมาลัยขอพระกร รับเสด็จ
พระองคเจาศรีรัศมิ์ฯ
10 จัดจางพิมพปายไวนิลพระบรมฉายา
ลักษณพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
11 จัดจางตกแตงระบายผา ตกแตงดอกไม
หนามุขอาคารศาลากลาง

6,133.88 ตกลงราคา หจก.โตโยตาลําปาง

หจก.โตโยตาลําปาง

2,000.00 ตกลงราคา รานใบปริก

รานใบปริก

2,500.00 ตกลงราคา รานปายทอง

รานปายทอง

2,000.00 ตกลงราคา รานใบปริก

รานใบปริก
หนา 2

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

12 จัดจางทําปายโฟม วันคลายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
13 จัดจางตกแตงพุมดอกไมสด วันคลาย
วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
14 จัดจางพิมพปายไวนิลพระบรมฉายา
ลักษณพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
500.00 ตกลงราคา รานศิลปโฆษณา
รานศิลปโฆษณา
5,400.00 ตกลงราคา รานใบปริก

รานใบปริก

3,000.00 ตกลงราคา รานปายทอง

รานปายทอง

15 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ
ผูตรวจกระทรวงมหาดไทย เขต 15
16 จัดจางทําอาหารกลางวัน สําหรับผูตรวจ
กระทรวงมหาดไทย เขต 15
17 จัดจางตกแตงพุมดอกไมสดงานพิธีลง
นามถวายพระพรตามโครงการประกาศ
เจตนารมณการปองปกสถาบัน
18 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
ประจําเดือน มีนาคม 2552

500.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

2317.00 ตกลงราคา หจก.สระลอย เรือนแพ

หจก.สระลอย เรือนแพ

6,750.00 ตกลงราคา รานใบปริก

รานใบปริก

4,500.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

หนา 3
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

19 จัดจางทําปายไวนิล 4 พฤษภาคม หยุดทํา
รายประเทศไทย ทุกฝายหยุดใชความ
20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (หมึกเติม)
21 จัดซื้อธงชาติพรอมดามไม
22 จัดจางทําเครองสักการะ ตกแตงดอกไม
พิธีรดน้ําดําหัวผูวาฯ
23 จัดจางทําอาหาร (กวยเตี๋ยว)

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
24,337.50 ตกลงราคา บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค
จํากัด
จํากัด
4,320.00 ตกลงราคา รานเจเค.อาร. แอพพลิเคชั่น รานเจเค.อาร. แอพพลิเคชั่น
800.00 ตกลงราคา รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
59,850.00 ตกลงราคา รานใบปริก
รานใบปริก
14,000.00 ตกลงราคา นางสมทรง ชิณหงษ

นางสมทรง ชิณหงษ

24
25
26
27
28
29
30
31
32

จัดจางทําอาหาร (งานเทศกาลสงกรานต)
จัดจางตกแตงถนนสายรถไฟรถมา
จัดจางทํา LANDMARK โครงเหล็ก
จัดจางติดตั้งระบบแสง เสียง
จัดจางการแสดงเดินแบบเสื้อผา เวทีเสวนา
จัดจางทํานิทรรศการรถมา
จัดจางทําไวนิลพระฉายาลักษณพระองค
จัดจางตกแตงระบายผา
จัดจางทําอาหารเย็น ประชุมที่ปรึกษาผูวาฯ

44,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
35,400.00
28,000.00
17,100.00
10,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นางบุญเทียม คิดอาน
นายชัยวัฒน จันทูล
นางสาวปทมา คานะมี่
นายธนวินท วิรวนิช
นางสาวศชกานท แกวแพร
นายอัครินทร พิชญกุล
ราน NP.MEDIA
รานใบปริก
บ.ลําปางเวียงทอง

นางบุญเทียม คิดอาน
นายชัยวัฒน จันทูล
นางสาวปทมา คานะมี่
นายธนวินท วิรวนิช
นางสาวศชกานท แกวแพร
นายอัครินทร พิชญกุล
ราน NP.MEDIA
รานใบปริก
บ.ลําปางเวียงทอง
หนา 4

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

33 จัดจางพิมพหนังสือคูมือจัดงาน และพิมพ
สูจิบัตรการจัดงานสลุงหลวง
34 จัดจางทําซอฟแวรระบบเสียงงานสลุงหลวง
35 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ
งานสลุงหลวงฯ
36 จัดจางทําอาหารเย็นสําหรับสวนลวงหนา
37 จัดจางทําอาหารกลางวันสําหรับสวน

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
19,500.00 ตกลงราคา ศิลปการพิมพ
ศิลปการพิมพ
35,000.00 ตกลงราคา รานนฤรัชการพิมพ
90,000.00 ตกลงราคา ราน NP.MEDIA
700.00 ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญไขมุก
2,575.00 ตกลงราคา รานกวยเตี๋ยงมุมใหม

รานนฤรัชการพิมพ
ราน NP.MEDIA
หางหุนสวนสามัญไขมุก
รานกวยเตี๋ยงมุมใหม

38
39
40
41
42
43

จัดจางทําอาหารกลางวันสําหรับนักบิน
จัดจางทําอาหารและเครื่องดื่มโตะเสวย
จัดจางทําอาหารและเครื่องดื่มขันโตก
จัดจางทําพวงมาลัยขอพระกร
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรับเสด็จ
จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ
งานสลุงหลวงฯ
44 จัดจางทําปราสาทน้ําพระราชทานและ
กัวสดาล เปดงานสลุงหลวงฯ

700.00
25,000.00
35,000.00
500.00
14,370.00
70,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานรสนานา
นางศิริลักษณ วิภาศรีนิมิต
นางพรรณี คันธรักษ
รานใบปริก
บ.พัฒนาสหกล
รานอารตเวิรค

14,229.00 ตกลงราคา รานบานบายศรี

รานรสนานา
นางศิริลักษณ วิภาศรีนิมิต
นางพรรณี คันธรักษ
รานใบปริก
บ.พัฒนาสหกล
รานอารตเวิรค
รานบานบายศรี

หนา 5
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

45
46
47
48
49
50
51

จัดซื้อโคมลอย 200 อัน
จัดจางทําอาหารสําหรับเจาหนาที่อารักขา
จัดจางตกแตงถนนสายวัฒนธรรม
จัดซื้อโบวติดหนาอก
จัดซื้อโบวติดหนาอก
จัดจางบันทึกภาพและเสียงพรอมตัดตอ
จัดจางประชาสัมพันธการจัดงานสลุงหลวงฯ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
9,000.00
30,000.00
270,000.00
1,500.00
400.00
30,000.00
5,000.00

แบบ สชร 1.

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ตกลงราคา
ตกลงราคา
โดยวิธีพิเศษ
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นายสมไชย ทาปญญา
นางบุญเทียม คิดอาน
นายนิรุตน บุญกุล
รานบรรณศิลป
รานเมืองชัยสวัสดิ
ราน NP.MEDIA
หนังสือพิมพลําปางนิวส

นายสมไชย ทาปญญา
นางบุญเทียม คิดอาน
นายนิรุตน บุญกุล
รานบรรณศิลป
รานเมืองชัยสวัสดิ
ราน NP.MEDIA
หนังสือพิมพลําปางนิวส

52
53
54
55
56

จัดจางประชาสัมพันธการจัดงานสลุงหลวงฯ
จัดจางประชาสัมพันธการจัดงานสลุงหลวงฯ
จัดจางประชาสัมพันธการจัดงานสลุงหลวงฯ
จัดจางประชาสัมพันธการจัดงานสลุงหลวงฯ
จัดจางขบวนแห และจัดการแสดงแสงเสียง
งานสลุงหลวงฯ
57 จัดจางประชาสัมพันธการจัดงานสลุงหลวง
ฯ โดยใชรถแห
58 จางทําโปสเตอร แผนพับ งานสลุงหลวงฯ

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
589,600.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
โดยวิธีพเิ ศษ

หนังสือพิมพลานนาโพสต
หนังสือพิมพแมงมุม
หนังสือพิมพตนเมืองเหนือ
หนังสือเมืองรถมา
รานบานบายศรี

หนังสือพิมพลานนาโพสต
หนังสือพิมพแมงมุม
หนังสือพิมพตนเมืองเหนือ
หนังสือเมืองรถมา
รานบานบายศรี

8,000.00 ตกลงราคา นายประพันธ ตั้งตรง

นายประพันธ ตั้งตรง

50,000.00 ตกลงราคา หจก.กิจเสรีการพิมพ

หจก.กิจเสรีการพิมพ
หนา 6

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

59 จัดจางติดตั้งระบบไฟฟาบนถนน
สายวัฒนธรรมงานสลุงหลวง
60 จัดจางติดตั้งไฟฟอลโลสปอต
61 จัดจางผลิตรายการ สคบ พบผูบริโภค
ประจําเดือน มีนาคม 2552

แบบ สชร 1.

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
80,000.00 ตกลงราคา นายบุญเทียน พรมปงเครือ นายบุญเทียน พรมปงเครือ
20,000.00 ตกลงราคา นายศักดา จําปาเงิน
นายศักดา จําปาเงิน
10,000.00 ตกลงราคา น.ส. อัจฉราพร กาญจนกูล น.ส. อัจฉราพร กาญจนกูล

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เดือน พ.ค. 2552
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน พ.ค. 2552
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน พ.ค. 2552
จัดจางถายเอกสาร เดือน พ.ค. 2552
จัดจางเปลี่ยนอะไหลทอพักสแตนเลส
ลูกกลางรถยนตโตโยตา กค-6666
จัดจางตกแตงพุมใญ ภปร. มีมาลัยคลอง

แบบ สชร .1

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
72,570.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด
330.00
2,415.00
10,000.00
1,800.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
รานเอกเฮดเดอร

8,950.00 ตกลงราคา รานใบปริก

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
รานเอกเฮดเดอร
รานใบปริก

7

จัดจางตรวจเช็คระยะ 120,000 กม.
รถยนตโตโยตา กง-1991 ลําปาง
8 จัดจางทําพิธีอัญเชิญและบวงสรวงพระ
บรมรูป
9 จัดจางพิมพปายไวนิล หยุดทํารายประเทศ
ไทย หยุดใชความรุนแรง
10 จัดจางทําอาหารเย็น สําหรับผูชวย
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
และผูตรวจราชการ

6,437.55 ตกลงราคา หจก.โตโยตา
59,000.00 ตกลงราคา นางสาวรุงเรือง เสือโต

หจก.โตโยตา
นางสาวรุงเรือง เสือโต

6,780.00 ตกลงราคา ราน NP.MEDIA

ราน NP.MEDIA

5,860.00 ตกลงราคา รานบานริมน้ํา

รานบานริมน้ํา

หนา 2
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

11 จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล รถยนต
โตโยตา นก-2992 ลําปาง
12 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15
13 จัดจางทําอาหารกลางวัน สําหรับผูตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15

แบบ สชร. 1

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
44,941.50 ตกลงราคา หจก.โตโยตาลําปาง
หจก.โตโยตาลําปาง
375.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

410.00 ตกลงราคา รานกวยเตี๋ยวมุมใหม

รานกวยเตี๋ยวมุมใหม

14 จัดจางตรวจเช็คลงโปรแกรมทําความ
สะอาดเครื่องคอมพิวเตอร
15 จัดจางออกแบบและจัดทําใบประกาศ
เกียรติคุณ
16 จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล
รถยนตโตโยตา กฉ-2111 ลําปาง
17 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
ประจําเดือน พฤษภาคม 2552
18 จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล
รถยนตโตโยตา กฉ-2111 ลําปาง

4,800.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร
3,360.00 ตกลงราคา บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค
จํากัด
6,664.82 ตกลงราคา บ.โตโยตา นอรทเทิรน
(ลําปาง) จํากัด
4,560.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค
จํากัด
บ.โตโยตา นอรทเทิรน
(ลําปาง) จํากัด
นางสาววีรดา วังใย

526.44 ตกลงราคา บ.โตโยตา นอรทเทิรน
(ลําปาง) จํากัด

บ.โตโยตา นอรทเทิรน
(ลําปาง) จํากัด
หนา 3

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

19 จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล
รถยนตมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน วฮ20 จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง
รถยนตมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน วฮ5880 กทม.

แบบ สชร .1

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
652.70 ตกลงราคา รานพิภพอะไหล
รานพิภพอะไหล
1,198.40 ตกลงราคา รานพิภพอะไหล

รานพิภพอะไหล

21 จัดจางทําพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรา
ชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว
22 จัดจางเติมน้ํายาสารความเย็น R 22
จํานวน 11 เครื่อง
23 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
24 จัดซื้อพุมเงินทอง เทียนเหลือง
25 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 100 รีม
26 จัดซื้อเครื่องไทยธรรม (ผาสบง)
27 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (หมึกเติม)
28 จัดซื้อโตะหมู (งานบวงสรวงพระนเรศวร)
29 จัดซื้อเครื่องคิดเลข จํานวน 1 เครื่อง

1,000.00 ตกลงราคา รานใบปริก

รานใบปริก

3,300.00 ตกลงราคา รานวิมล เซอรวิส

รานวิมล เซอรวิส

537.00
1,680.00
10,000.00
810.00
2,100.00
8,850.00
590.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

Tesco-Lotus
Tesco-Lotus
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
รานแอวเซนเตอร
รานแอวเซนเตอร
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
รานอุดมธรรมสังฆภัณฑ
ราน เจเค.อาร แอพพลิเคชั่น ราน เจเค.อาร แอพพลิเคชั่น
รานแมนอยสังฆภัณฑ
รานแมนอยสังฆภัณฑ
บ.เชียงใหมสยามทีวี จํากัด บ.เชียงใหมสยามทีวี จํากัด
หนา 4

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

30
31
32
33
34

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (หมึกเติม)
จัดซื้อปากกา UNI SG-100 1.4 สีน้ําเงิน
จัดซื้อเครื่องคิดเลข
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จัดซื้อวัสดุสํานักงานละวัสดุคอมพิวเตอร

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
1,100.00
972.00
970.00
27,510.00
21,378.00

แบบ สชร .1

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานอักษรประภาการพิมพ
บ.ไซเรียง (อุดมผล) จํากัด
รานบรรณศิลป
หจก. เอส เทคนิคเซ็นเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร

รานอักษรประภาการพิมพ
บ.ไซเรียง (อุดมผล) จํากัด
รานบรรณศิลป
หจก. เอส เทคนิคเซ็นเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร

35 จัดซื้อเครื่องแตงกายชุดร่ําเปงพรอม
เครื่องประดับเงิน จัดซื้อเครื่องแตงกายชุด
ปูรณฆฏะพรอมเครื่องประดับทอง
36 จางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ
เยาวชนเขาคายฝกทักษะดานนาฏศิลป
37 จางทําอาหารกลางวัน สําหรับเยาวชนเขา
คายฝกทักษะดานนาฏศิลป
38 จางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
พิจารณาไกลเกลี่ยขอพิพาท
39 จางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
พิจารณาไกลเกลี่ยขอพิพาท

100,000.00 ตกลงราคา นายสุรเชษฐ คมขํา

นายสุรเชษฐ คมขํา

90,000.00 ตกลงราคา นางสาวลัดดา พันธสุภา

นางสาวลัดดา พันธสุภา

90,000.00 ตกลงราคา นางฟองนวล ทองคําปน

นางฟองนวล ทองคําปน

500.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

500.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

หนา 5
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

40 จัดจางทําถุงผาพรอมสกรีน 30 เมษายน
วันคุมครองผูบริโภคไทย
41 จัดจางทําปายประชาสัมพันธ
งานวันคุมครองผูบริโภค
42 จัดจางถายเอกสารพรอมเขารูปเลม

แบบ สชร. 1

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงิน
งบประมาณ
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
9,000.00 ตกลงราคา นางสาวฐาปนีย ทอสาร
นางสาวฐาปนีย ทอสาร
1,500.00 ตกลงราคา รานซัคเซส มีเดีย

รานซัคเซส มีเดีย

4,375.00 ตกลงราคา รานแอวเซนเตอร

รานแอวเซนเตอร

43 จัดจางโฆษณาประชาสัมพันธ งานวัน
คุมครองผูบริโภค ทางสถานีวิทยุ อสมท.
44 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8 รายการ
45 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม
อาหารกลางวัน อาหารเย็น วันคุมครอง
ผูบริโภค
46 จัดจางผลิตรายการ สคบ พบผูบริโภค
ประจําเดือน มีนาคม 2552

3,000.00 ตกลงราคา นางสาวลัดดาวัลย วันวงค นางสาวลัดดาวัลย วันวงค
2,545.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
4,080.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม คิดอาน
นางบุญเทียม คิดอาน

10,000.00 ตกลงราคา น.ส. อัจฉราพร กาญจนกูล น.ส. อัจฉราพร กาญจนกูล

หนา 3

ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7

8

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เดือน มิถุนายน 2552
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน มิ.ย. 2552
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน มิ.ย. 2552
จัดจางถายเอกสาร เดือน มิ.ย. 2552
จัดจางกําจัดปลวกบริเวณอาคารบนพักผูวา
ราชการจังหวัดลําปาง
จัดจางพิมพซองจดหมายพับสี่
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม
ประชุมติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
จังหวัด
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

แบบ สชร. 1

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่
งบประมาณ
เสนอ
(ราคากลาง)
54,020.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกลจํากัด

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสังเขป

480.00
2,330.00
15,000.00
10,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

บ. พัฒนาสหกลจํากัด

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
บ.เคมอิน เซอรวิส
(ประเทศไทย) จํากัด
2,000.00 ตกลงราคา รนจิตวัฒนาการพิมพ
690.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แกวกัน

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
บ.เคมอิน เซอรวิส
(ประเทศไทย) จํากัด
รนจิตวัฒนาการพิมพ
นางสาวชัญญา แกวกัน

2,100.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

9

จัดจางทําอาหารกลางวัน ประชุมติดตาม
ความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด

2,100.00 ตกลงราคา นางสาวสุปราณี แสงโชติ

นางสาวสุปราณี แสงโชติ

หนา 2
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

10 จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล
รถยนตอีซูซุ เลขทะเบียน ข-5538 ลําปาง
11 จัดจางทําพวงหรีดเคารพศพ
(นายมานิต ศิลปอาชา)
12 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ 15(นายทินกร ภูวะปจฉิม)
13 จัดจางทําอาหารกลางวัน ผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15(
นายทินกร ภูวะปจฉิม)
14 จัดจางทําตรายาง จํานวน 17 อัน
15 จัดจางทําพวงหรีด (คุณแมชุม วังทิพย)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่
วงเงิน
เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
5,628.20 ตกลงราคา รานพิภพอะไหล

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

รานพิภพอะไหล

800.00 ตกลงราคา รานดอกไมจริยา

รานดอกไมจริยา

1,000.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

2,000.00 ตกลงราคา รานอาหารริมวัง

รานอาหารริมวัง

1,530.00 ตกลงราคา รานจิตวัฒนาการพิมพ
500.00 ตกลงราคา รานใบปริก

รานจิตวัฒนาการพิมพ
รานใบปริก

แบบ สชร

เหตุผล
ที่คดั เลือก
โดยสังเขป

16 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม
ประชุมประจําเดอน มิถุนายน 2552
17 จัดซื้อไฟฟาและวิทยุ (ถาน)

4,500.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

336.00 ตกลงราคา บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร

บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
หนา 3

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

18
19
20
21
22
23

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร
จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 14 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
ทบทวนความรูเรื่องการประเมินตามเกณฑ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
24 จัดจางทําอาหารกลางวัน ประชุมทบทวน
ความรูเรื่องการประเมินตามเกณฑการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
396.00
8,000.00
8,102.00
2,200.00
4,800.00
3,000.00

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
รานแอวเซนเตอร
หจก.น้ําลอมการไฟฟา
รานอักษรประภาการพิมพ
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
นางสาวชัญญา แกวกัน

บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
รานแอวเซนเตอร
หจก.น้ําลอมการไฟฟา
รานอักษรประภาการพิมพ
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
นางสาวชัญญา แกวกัน

7,200.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม คิดอาน

นางบุญเทียม คิดอาน

แบบ สชร

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสังเขป

25 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA

2,500.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

หนา 4
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

26 จัดจางทําอาหารกลางวัน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA
27 จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวดวง
ดนตรีสตริง "เวทีเยาวชน"
28 จัดจางถายเอกสารใบสมัคร ระเบียบการสมัคร
และเอกสารการประกวด
29 จัดจางประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุ
ทางสถานีวิทยุ อสมท ลําปาง

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่
งบประมาณ
เสนอ
(ราคากลาง)
3,500.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม คิดอาน

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

นางบุญเทียม คิดอาน

1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพลําปางนิวส

หนังสือพิมพลําปางนิวส

8,000.00 ตกลงราคา รานแอวเซนเตอร

รานแอวเซนเตอร

8,000.00 ตกลงราคา นางสาวลัดดาวัลย วันวงค

นางสาวลัดดาวัลย วันวงค

แบบ สชร

เหตุผล
ที่คดั เลือก
โดยสังเขป

30 จัดจางจัดชุดการแสดงในการจัดประกวด
วงดนตรีสตริง "เวทีเยาวชน"
31 จัดจางทําเวที ติดตั้งระบบไฟฟา เครื่องขยาย
เสียง แสง สี เอฟเฟค จัดหาเครื่องดนตรี
บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
32 จัดจางทําอาหารกลางวัน จํานวน 100 ชุด

8,000.00 ตกลงราคา นางเพชรรัตน วงศอุตย

นางเพชรรัตน วงศอุตย

23,000.00 ตกลงราคา นายวรวิทย ศรีสฤงคาร

นายวรวิทย ศรีสฤงคาร

10,000.00 ตกลงราคา น.ส.มัณฑนา บุญกระเตื้อง

น.ส.มัณฑนา บุญกระเตื้อง
หนา 5

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

33 จัดจางทําปายไวนิลฉากหลัง การประกวดวง
ดนตรีสตริง 1 ปาย ปายไวนิลประชาสัมพันธ
การประกวดวงดนตรีสตริง 10 ปาย
34 จัดจางถายเอกสารการประกวดวงดนตรี
ประเภทเพลงสตริง (สาย B)
35 จัดจางประชาสัมพันธการประกวดวงดนตรีเวที
เยาวชน ประเภทเพลงสตริง (สาย B)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่
วงเงิน
เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
65,000.00 ตกลงราคา รานลําปางอิงคเจ็ท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

รานลําปางอิงคเจ็ท

8,000.00 ตกลงราคา รานแอวเซนเตอร

รานแอวเซนเตอร

8,000.00 ตกลงราคา นางสาวลัดดาวัลย วันวงค

นางสาวลัดดาวัลย วันวงค

แบบ สชร

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสังเขป

36 จางจัดชุดการแสดงในการจัดประกวดรองเพลง
เวทีเยาวชน ประเภทเพลงสตริง (สาย B)
37 จัดจางทําอาหารกลางวัน
38 จัดจางทําเวทีและบันทึกภาพนิ่งและภาพ
เคลื่อนไหว การจัดประกวดรองเพลงเวที
เยาวชน ประเภทเพลงสตริง (สาย B)
39 จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรีสตริง "เวทีเยาวชน"

8,000.00 ตกลงราคา นางเพชรรัตน วงศอุตย

นางเพชรรัตน วงศอุตย

10,000.00 ตกลงราคา นางสาวมัณฑนา บุญกระเตื้อง นางสาวมัณฑนา บุญกระเตื้อง
23,000.00 ตกลงราคา นายวรวิทย ศรีสฤงคาร
นายวรวิทย ศรีสฤงคาร

1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพเมืองรถมา

หนังสือพิมพเมืองรถมา

หนา 6
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

40 จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรีสตริง "เวทีเยาวชน"
41 จัดจางผลิตรายการ "สคบ พบผูบริโภค
ประจําเดือน มิถุนายน 2552

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่
งบประมาณ
เสนอ
(ราคากลาง)
1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพลาํ ปางนิวส

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

หนังสือพิมพลําปางนิวส

10,000.00 ตกลงราคา นางสาวอัจฉราพร กาญจนกูล นางสาวอัจฉราพร กาญจนกูล

แบบ สชร

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

1
2
3
4

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เดือน กรกฏาคม 2552
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน กรกฏาคม 2552
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน กรกฏาคม 2552
จัดจางถายเอกสาร เดือน กรกฏาคม 2552

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

แบบ สชร. 1

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกลจํากัด

บ. พัฒนาสหกลจํากัด

ตกลงราคา รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
ตกลงราคา นายพิสิษฐ กิจกลา
15,000.00 ตกลงราคา รานแอวเซนเตอร

รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสังเขป

5

6
7

8
9

จัดจางทําพวงมาลาดอกไมสด พิธีวางพวง
มาลาอนุสาวรียจอมพลและมหาอํามาตยเอก
เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี
จัดจางพิมพใบประกาศเกียรติคุณ
การสับสนุนการจัดงานสลุงหลวงฯ
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15
(นางวรรณิดา บุญประคอง)
จัดจางทําพวงหรีดดอกไมสด
(เคารพศพรอยเอกสุรศักดิ์ สุวรรณจักร)
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
ประจําเดือน กรกฏาคม 2552

1,000.00 ตกลงราคา รานใบปริก

รานใบปริก

7,000.00 ตกลงราคา รานไอสไตลสตูดิโอ

รานไอสไตลสตูดิโอ

375.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

1,000.00 ตกลงราคา รานใบปริก

รานใบปริก

4,500.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

หนา 2
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับที่

10
11

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
ตกลงราคา
ตกลงราคา

แบบ สชร. 1

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสังเขป

12
13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกเติม
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
14 จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 17 รายการ
15 จักซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและวัสดุสํานักงาน
จํานวน 3 รายการ
16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกเติมเครื่องพิมพ
จํานวน 3 ตลับ
17 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3 รายการ
18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ

ตกลงราคา
700.00 ตกลงราคา รานเอ็นอาร.ซัพพลาย

รานเอ็นอาร.ซัพพลาย

28,692.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร

4,860.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร

หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร

1,650.00 ตกลงราคา รานอักษรประภาการพิมพ

รานอักษรประภาการพิมพ

690.00 ตกลงราคา หจก. ลําปาง เสรีสรรพสินคา หจก. ลําปาง เสรีสรรพสินคา
4,973.00 ตกลงราคา หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

หนา 3
แบบ สชร. 1

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย C)
จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย C)
จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย C)
จัดจางถายเอกสารการประกวดวงดนตรี
เวทีเยาวชน (สาย C)
จัดจางทําอาหารกลางวัน (สาย C)
จัดจางจัดชุดการแสดงการประกวดวงดนตรี
เวทีเยาวชน (สาย C)
จัดจางทําเวทีบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ประกวดวงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย C)
จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย C) ทางสถานีวิทยุ

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่
งบประมาณ
เสนอ
(ราคากลาง)
1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพลานนาโพสต

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพเมืองรถมา
1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพแมงมุม
8,000.00

รานแอวเซนเตอร

10,000.00
8,000.00

นางสาวมัณฑนา บุญกระเตื้อง
นางเพชรรัตน วงคอุตย

23,000.00

นายวรวิทย ศรีสฤงคาร

8,000.00

นางสาสลัดดาวัลย วันวงค

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม 2552
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

หนา 4
แบบ สชร. 1

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย D)
จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย D)
จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย D)
จัดจางถายเอกสารการประกวดวงดนตรี
เวทีเยาวชน (สาย D)
จัดจางทําอาหารกลางวัน (สาย D)
จัดจางจัดชุดการแสดงการประกวดวงดนตรี
เวทีเยาวชน (สาย D)
จัดจางทําเวทีบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ประกวดวงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย D)
จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย D) ทางสถานีวิทยุ

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่
งบประมาณ
เสนอ
(ราคากลาง)
1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพลานนาโพสต
1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพเมืองรถมา
1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพแมงมุม
8,000.00 ตกลงราคา รานแอวเซนเตอร
10,000.00 ตกลงราคา นางสาวมัณฑนา บุญกระเตื้อง
8,000.00 ตกลงราคา นางเพชรรัตน วงคอุตย
23,000.00 ตกลงราคา นายวรวิทย ศรีสฤงคาร
8,000.00 ตกลงราคา นางสาสลัดดาวัลย วันวงค

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1

.1

.1

.1

.1

.1

แบบ สชร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือน ก.ค. 52
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน ก.ค. 52
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน ก.ค. 52
จัดจางถายเอกสาร เดือน ก.ค. 52
จัดจางทําพวงมาลาดอกไมสด
จัดจางพิมพใบประกาศเกียรติคุณ การสนับสนุนการ
จัดงานสลุงหลวง

7 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ผูตรวจราชการฯ
(นางวรรณิดา บุญประคอง)
8 จัดจางทําพวงหรีดดอกไมสด
รอยเอก สุรศักดิ์ สุวรรณจักร
9 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุมหัวหนาสวน
ประจําเดือนกรกฎาคม 2552
10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและวัสดุสํานักงาน 3 รายการ
11 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร จํานวน 100 รีม
12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

65,365.00
2350.00
525.00
15,000.00
1,000.00
7,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
รานใบปริก
รานไอสไตลสตูดิโอ

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
รานใบปริก
รานไอสไตลสตูดิโอ

375.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

1,000.00

ตกลงราคา

รานใบปริก

รานใบปริก

4,500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

4,860.00
10,000.00
4,973.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร
รานแอวเซนเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร

หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร
รานแอวเซนเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร

เหตุผลที่
คัดเลือก

หนา 2
แบบ สชร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับ
ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ธงชาติ
จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย C)
จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย C)
จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย C)
จัดจางถายเอกสารการประกวดวงดนตรี
เวทีเยาวชน (สาย C)
จัดจางทําอาหารกลางวัน (สาย C)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

1,650.00
690.00
2,400.00
4,990.00
6,140.00
1,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานอักษรประภาการพิมพ
หจก.ลําปาง เสรีสรรพสินคา
รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
หนังสือพิมพลานนาโพสต

รานอักษรประภาการพิมพ
หจก.ลําปาง เสรีสรรพสินคา
รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
หนังสือพิมพลานนาโพสต

1,000.00

ตกลงราคา

หนังสือพิมพเมืองรถมา

หนังสือพิมพเมืองรถมา

1,000.00

ตกลงราคา

หนังสือพิมพแมงมุม

หนังสือพิมพแมงมุม

8,000.00

ตกลงราคา

รานแอวเซนเตอร

รานแอวเซนเตอร

10,000.00

ตกลงราคา

น.ส.มัณฑนา บุญกระเตื้อง

น.ส.มัณฑนา บุญกระเตื้อง

เหตุผลที่
คัดเลือก

หนา 3
แบบ สชร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

23 จัดจางทําเวทีบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ประกวดวงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย C)

23,000.00

ตกลงราคา

นายวรวิทย ศรีสฤงคาร

นายวรวิทย ศรีสฤงคาร

24 จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย C) ทางสถานีวิทยุ

8,000.00

ตกลงราคา

นางสาสลัดดาวัลย วันวงค

นางสาสลัดดาวัลย วันวงค

1,000.00

ตกลงราคา

หนังสือพิมพลานนาโพสต

หนังสือพิมพลานนาโพสต

1,000.00

ตกลงราคา

หนังสือพิมพเมืองรถมา

หนังสือพิมพเมืองรถมา

1,000.00

ตกลงราคา

หนังสือพิมพแมงมุม

หนังสือพิมพแมงมุม

8,000.00

ตกลงราคา

รานแอวเซนเตอร

รานแอวเซนเตอร

10,000.00

ตกลงราคา

น.ส.มัณฑนา บุญกระเตื้อง

น.ส.มัณฑนา บุญกระเตื้อง

25 จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย D)
26 จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย D)
27 จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย D)
28 จัดจางถายเอกสารการประกวดวงดนตรี
เวทีเยาวชน (สาย D)
29 จัดจางทําอาหารกลางวัน (สาย D)

เหตุผลที่
คัดเลือก

หนา 4
แบบ สชร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

8,000.00

ตกลงราคา

นางเพชรรัตน วงคอุตย

นางเพชรรัตน วงคอุตย

31 จัดจางทําเวทีบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ประกวดวงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย D)

23,000.00

ตกลงราคา

นายวรวิทย ศรีสฤงคาร

นายวรวิทย ศรีสฤงคาร

32 จัดจางประชาสัมพันธการจัดการประกวด
วงดนตรี เวทีเยาวชน (สาย D) ทางสถานีวิทยุ

8,000.00

ตกลงราคา

นางสาสลัดดาวัลย วันวงค

นางสาสลัดดาวัลย วันวงค

ตกลงราคา น.ส.อัจฉราพร กาญจนกูล

น.ส.อัจฉราพร กาญจนกูล

30 จัดจางจัดชุดการแสดงการประกวดวงดนตรี
เวทีเยาวชน (สาย D)

33 จัดจางผลิตรายการ สคบ พบผูบริโภค ประจําเดือน
กรกฏาคม 2552

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

10,000.00

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือน ส.ค. 52
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน ส.ค. 52
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน ส.ค. 52
จัดจางถายเอกสาร เดือน ส.ค. 52
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ
จัดซื้อปากกาลูกลื่น 5 ดาม
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 11 รายการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 3 รายการ
จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
จัดซื้อพุมเงิน-พุมทอง
จัดซื้อโตะหมู 9
จัดจางทําพวงมาลาดอกไมสด
จัดจางตักถายสิ่งปฏิกูลอาคารศาลากลาง
จัดจางตรวจเช็คเครื่องปรับกาศหองรองสุวรรณฯ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
86,360.00
2,510.00
465.00
20,000.00
1,030.00
7,100.00
140.00
4,966.00
46,180.00
977.00
1,999.00
27,595.00
1,000.00
20,000.00
9,600.00

วิธีซื้อ/จาง

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
รานเจเค.อาร.แอพพลิเคชั่น
รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย
รานบรรณศิลป
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร
หจก.ลําปาง เสรีสรรพสินคา
รานแมนอยสังฆภัณฑ
รานแมนอยสังฆภัณฑ
รานใบปริก
นางกัลยา สรอยคํา
รานรัษฎาการไฟฟา-แอร

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
รานเจเค.อาร.แอพพลิเคชั่น
รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย
รานบรรณศิลป
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร
หจก.ลําปาง เสรีสรรพสินคา
รานแมนอยสังฆภัณฑ
รานแมนอยสังฆภัณฑ
รานใบปริก
นางกัลยา สรอยคํา
รานรัษฎาการไฟฟา-แอร

เหตุผลที่
คัดเลือก

หนา 2
แบบ สชร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

750.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

625.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

18 จัดจางทําอาหารกลางวัน
(นางวรรณิดา บุญประคอง)

2,480.00

ตกลงราคา

รานขาวซอยโอมา

รานขาวซอยโอมา

19 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม
ประชุมประจําเดือน สิงหาคม 2552

4,500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

8,000.00
1,000.00
1,000.00
30,000.00
8,000.00
30,000.00
10,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นางสาวลัดดาวัลย วันวงค
หนังสือพิมพเมืองรถมา
หนังสือพิมพลําปางนิวส
นางเพชรรัตน วงศอุตย
รานแอวเซนเตอร
น.ส.มัณฑนา บุญกระเตื้อง
นายตะวัน ดีประสิทธิ์

นางสาวลัดดาวัลย วันวงค
หนังสือพิมพเมืองรถมา
หนังสือพิมพลําปางนิวส
นางเพชรรัตน วงศอุตย
รานแอวเซนเตอร
น.ส.มัณฑนา บุญกระเตื้อง
นายตะวัน ดีประสิทธิ์

16 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่มผูตรวจฯ
(นายทินกร ภูวะปจฉิม)
17 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่มผูตรวจฯ
(นางวรรณิดา บุญประคอง)

20
21
22
23
24
25
26

จัดจางประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุ
จัดจางประชาสัมพันธทางจัดประกวดรองเพลง
จัดจางประชาสัมพันธทางจัดประกวดรองเพลง
จัดจางจัดชุดการแสดงชน เวทีเยาวชน
จัดจางถายเอกสาร
จัดจางทําอาหารเย็น
จัดจางตกแตงประดัยไฟฟา

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

หนา 3
แบบ สชร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

27 จัดจางทําปายไวนิลเวทีเยาวชนคนเปนดาว
28 จัดจางทําเวที ติดตั้งระบบเครื่องเสียง การประกวดเวที
เยาวชนคนเปนดาว
29 จัดจางจัดชุดการแสดงเมลเลย
30 จัดจางทําโลอะครีลิค
31 จัดจางผลิตรายการ สคบ พบผูบริโภค ประจําเดือน
สิงหาคม 2552

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

5,000.00
43,500.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานลําปางอิงคเจ็ท
นายวรวิทย ศรีสฤงคาร

10,000.00
5,500.00
10,000.00

ตกลงราคา นางเพชรรัตน วงศอุตย
ตกลงราคา บ.ออเธนทิค ดีไซนกรุป
ตกลงราคา น.ส.อัจฉราพร กาญจนกูล

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา
รานลําปางอิงคเจ็ท
นายวรวิทย ศรีสฤงคาร
นางเพชรรัตน วงศอุตย
บ.ออเธนทิค ดีไซนกรุป
น.ส.อัจฉราพร กาญจนกูล

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือน ก.ย. 52
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน ก.ย. 52
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน ก.ย. 52
จัดจางถายเอกสาร เดือน ก.ย. 52
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซองน้ําตาล
จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 8 รายการ
จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร
จัดซื้อกลองถายภาพดิจิตอล
จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ และวัสดุสํานักงาน
จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนตมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน วฮ5880 กทม
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ
จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร
จัดซื้อกระดาษสติ๊กเกอรสีเงิน 10 แผน
จัดซื้อพานเงิน,พานโตก

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

99,130.00
480.00
2,360.00
20,000.00
2,317.00
3,350.00
13,830.00
16,525.00
13,990.00
216.00
2,400.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลาราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
หจก.น้ําลอมการไฟฟา
หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
บ.บิ๊กคาเมรา จํากัด
เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี
รานรุงเรืองแบตเตอรี่

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
หจก.น้ําลอมการไฟฟา
หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
บ.บิ๊กคาเมรา จํากัด
เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี
รานรุงเรืองแบตเตอรี่

4,896.00
6,753.00
270.00
410.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บ.สมารท โซลูชั่น
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
รานบรรณศิลป
รานลัดดาเครื่องครัว

บ.สมารท โซลูชั่น
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
รานบรรณศิลป
รานลัดดาเครื่องครัว

เหตุผลที่
คัดเลือก

หนา 2
แบบ สชร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับ
ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบมีโชคอัพ 3 ตัว
จัดซื้อตูเลื่อนกระจก 3 ฟุต ยี่หอ STAR
จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร
จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บาน ยี่หอ STAR
จัดจางเปลี่ยนอะไหลลิฟท อัพทัช

จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง รถยนตยี่หอมิต
ซูบิชิ หมายเลขทะเบียน พ-2194 ลําปาง
25 จัดจางทําพวงหรีดดอกไมสด
26 จัดจางตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล และลางทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ
27 จัดจางทําพวงมาลัยขอพระกร
รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ฯ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

3,750.00
3,500.00
13,770.00
2,400.00
2,000.00
3,000.00
3,500.00
8,560.00
941.60

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก.น้ําลอมเคหะภัณฑ
หจก.น้ําลอมเคหะภัณฑ
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย
รานแอวเซนเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
หจก.น้ําลอมเคหะภัณฑ
บ.เชียงใหมลิฟทอินเตอร
รานพิภพอะไหล

หจก.น้ําลอมเคหะภัณฑ
หจก.น้ําลอมเคหะภัณฑ
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย
รานแอวเซนเตอร
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
หจก.น้ําลอมเคหะภัณฑ
บ.เชียงใหมลิฟทอินเตอร
รานพิภพอะไหล

1,000.00
6,950.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานดา มาเรียมฟลอรีสท
หจก.จามเทวี (2535)

รานดา มาเรียมฟลอรีสท
หจก.จามเทวี (2535)

1,000.00

ตกลงราคา

รานใบปริก

รานใบปริก

เหตุผลที่
คัดเลือก

หนา 3
แบบ สชร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

28 จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล รถยนตยี่หอ
โตโยตา หมายเลขทะเบียน กค-6666 ลําปาง
29 จัดจางเปลี่ยนกระจกหนา รถยนตยี่หอโตโยตา
หมายเลขทะเบียน นก-2992 ลําปาง
30 จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง รถยนต
ยี่หออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ข-5538 ลําปาง
31 จัดจางตรวจเช็คลงโปรแกรมและทําความสะอาดเครื่อง
คอมพิวเตอร
32 จัดจางทําตรายาง จํานวน 21 อัน
33 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุมหัวหนาสวน
ประจําเดือนกันยายน 2552
34 จัดจางพิมพคูมือประชาชนปองกันตนเองจากไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม 2009
35 จัดจางกอสรางศูนยประชาสัมพันธโรงเรียนบานหมากหัว
วัง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

5,075.21

ตกลงราคา

หจก.โตโยตาลปาง

หจก.โตโยตาลปาง

21,108.96

ตกลงราคา

บ.โตโยตานอรทเทิรน
(ลําปาง) จํากัด

บ.โตโยตานอรทเทิรน
(ลําปาง) จํากัด

620.60

ตกลงราคา

รานพิภพอะไหล

รานพิภพอะไหล

1,900.00

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร

1,625.00
4,500.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานจิตวัฒนาการพิมพ
นางสาวชัญญา แกวกัน

รานจิตวัฒนาการพิมพ
นางสาวชัญญา แกวกัน

98,000.00

ตกลงราคา

บ.สํานักพิมพประสานมิตร
(ปสม.)

บ.สํานักพิมพประสานมิตร
(ปสม.)

90,000.00

ตกลงราคา

รานหมูทองพาณิชย

รานหมูทองพาณิชย

เหตุผลที่
คัดเลือก

หนา 4
แบบ สชร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

36 จัดจางประชาสัมพันธพิธีสมโภชและฉลองเครื่องหลวง
ลานนาและพิธีสืบชาตาหลวง
37 จัดจางประชาสัมพันธพิธีสมโภชและฉลองเครื่องหลวง
ลานนาและพิธีสืบชาตาหลวง
38 จัดจางประชาสัมพันธพิธีสมโภชและฉลองเครื่องหลวง
ลานนาและพิธีสืบชาตาหลวง
38 จัดจางประชาสัมพันธพิธีสมโภชและฉลองเครื่องหลวง
ลานนาและพิธีสืบชาตาหลวง
39 จัดจางประชาสัมพันธพิธีสมโภชและฉลองเครื่องหลวง
ลานนาและพิธีสืบชาตาหลวง ทางสถานีวิทยุ
40 จัดจางตกแตงสถานที่แบบลานนา
41 จัดจางประชาสัมพันธพิธีสมโภชและฉลองเครื่องหลวง
ลานนาและพิธีสืบชาตาหลวง ทางสถานีวิทยุ
42 จัดจางทําเวทีและประชาสัมพันธพิธีสมโภชและฉลอง
เครื่องหลวงลานนา

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

2,000.00

ตกลงราคา

หนังสือพิมพฅนเมืองเหนือ

หนังสือพิมพฅนเมืองเหนือ

2,000.00

ตกลงราคา

หนังสือพิมพลําปางนิวส

หนังสือพิมพลําปางนิวส

2,000.00

ตกลงราคา

หนังสือพิมพแมงมุม

หนังสือพิมพแมงมุม

3,000.00

ตกลงราคา

หนังสือพิมพลานนาโพสต

หนังสือพิมพลานนาโพสต

5,000.00

ตกลงราคา

นางสุชาดา ศรีทิน

นางสุชาดา ศรีทิน

7,500.00
5,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

นายฉัตรดนัย แซตั้ง
นางสาวพัชรฌา จิตวิลัย

นายฉัตรดนัย แซตั้ง
นางสาวพัชรฌา จิตวิลัย

28,000.00

ตกลงราคา

รานยินดีกรุป

รานยินดีกรุป

เหตุผลที่
คัดเลือก

หนา 5
แบบ สชร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

43 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธพิธีสมโภชและฉลอง
เครื่องหลวงลานนาและพิธีสืบชาตาหลวง
44 จัดซื้อเครื่องไทยทาน (สังฆภัณฑ) 10 ชุด
45 จัดจางทําภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ
46 จัดจางจัดชุดการแสดง
47 จัดจางจัดกาดมั่วคั่วแลง
48 จัดจางทําเครื่องหลวงลานนาและเครื่องหลวงสืบชาตา
49 จัดจางถายเอกสารแนวทางการปฏิบัติรับเรื่อง
50 จัดจางถายเอกสารการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด
51 จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการ
รวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.จังหวัด)
52 จัดจางผลิตรายการ สคบ พบผูบริโภค ประจําเดือน
กันยายน 2552

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

13,000.00

ตกลงราคา

รานซัคเซสมีเดีย

รานซัคเซสมีเดีย

5,000.00
2,500.00
10,000.00
25,000.00
80,000.00
3,033.00
38,256.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานแมนอยสังฆภัณฑ
นางเพียงใจ ศิริพันธุ
นางบําเพ็ญ เสาจินดารัตน
นางแอ เครือจินจอย
รานบานบายศรี
รานแอวเซนเตอร
รานแอวเซนเตอร

รานแมนอยสังฆภัณฑ
นางเพียงใจ ศิริพันธุ
นางบําเพ็ญ เสาจินดารัตน
นางแอ เครือจินจอย
รานบานบายศรี
รานแอวเซนเตอร
รานแอวเซนเตอร

1,500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

10,000.00

ตกลงราคา

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. 11
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือน ต.ค. 52
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน ต.ค. 52
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน ต.ค. 52
จัดจางถายเอกสาร เดือน ต.ค. 52
จัดจางทําพวงมาลาถวายเจาบุญวาทยวงษมานิตฯ
จัดจางพิมพปก 4 สี เขาเลมสมุดลงนามแบบปกแข็ง
จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล รถยนตโตโยตา
หมายเลขทะเบียน กฉ-2111 ลําปาง
จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล รถยนตโตโยตา
หมายเลขทะเบียน ม-4115 ลําปาง
จัดจางทําพวงหรีดดอกไมสด
เคารพศฑ นายสมศักดิ์ รงคสุวรรณ
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุมหารือ
เรื่องการจัดพิธีมอบความชวยเหลือพระราชทานฯ
จัดจางทําพวงหรีดดอกไมแหง
จัดจางทําปายคัตเอาท พระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
(ราคากลาง)
98,001.67 ตกลงราคา
480.00 ตกลงราคา
2,185.00 ตกลงราคา
20,000.00 ตกลงราคา
1,000.00 ตกลงราคา
11,300.00 ตกลงราคา
ตกลงราคา
13,297.34

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
รานใบปริก
จิตวัฒนาการพิมพ
บ.โตโยตานอรทเทิรน (ลําปาง)
จํากัด

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร
รานใบปริก
จิตวัฒนาการพิมพ
บ.โตโยตานอรทเทิรน (ลําปาง)
จํากัด

4,547.50

ตกลงราคา

หจก.จามเทวี (2535)

หจก.จามเทวี (2535)

1,500.00

ตกลงราคา

รานใบปริก

รานใบปริก

750.00

ตกลงราคา

นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

500.00

ตกลงราคา

รานใบปริก

รานใบปริก

22,000.00

ตกลงราคา

ราน NP.MEDIA

ราน NP.MEDIA

เหตุผลที่
คัดเลือก

หนา 2
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่

13
14
15
16
17
18
19
20

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเขต15 (น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเขต15 (น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)
จัดจางทําพวงมาลัยขอพระกรรับเสด็จพระเทพฯ
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประจําเดือน
ตุลาคม 2552
จัดจางทําพวงหรีดดอกไมแหงเคารพศพพอยุน เมืองแกว
จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนตโตโยตา หมายเลขทะบียน
ม-4115 ลําปาง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกเติมเครื่องพิมพ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกเติม 2 กลอง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

1,500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

1,590.00

ตกลงราคา

รานกวยเตี๋ยวมุมใหม

รานกวยเตี๋ยวมุมใหม

500.00

ตกลงราคา

รานใบปริก

รานใบปริก

4,500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

300.00

ตกลงราคา

รานใบปริก

รานใบปริก

2,650.00

ตกลงราคา

รานพิภพอะไหล

รานพิภพอะไหล

1,600.00
2,500.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย
รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย

รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย
รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. 11
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือน พ.ย. 52
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน พ.ย. 52
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน พ.ย. 52
จัดจางถายเอกสาร เดือน พ.ย. 52
จัดจางทําอาหารกลางวัน ผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเขต15 (น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)
จัดจางตรวจเช็คระยะ รถยนตโตโยตา คัมรี่ หมายเลข
ทะเบียน กง-1991 ลําปาง
จัดจางติดตั้งเอ็ดเดอรลิฟท (ดานหลัง)
จัดจางตกถายสิ่งปฏิกูลอาคารศาลากลางจังหวัด
จัดจางตกแตงดอกไมงานไทยสามัคคี ไทยเขมแข็ง
จัดจางตรวจเช็คระยะ รถยนตโตโยตา คัมรี่
หมายเลขทะเบียน กก-8118 ลําปาง
จัดจางตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล รถยนตโตโยตา คัมรี่
หมายเลขทะเบียน กง-1991 ลําปาง
จัดจจางทํากรอบรูปาพระบรมฉายาลักษณสมเด็จ
พระเจาภคินีเธอฯ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

98,885.00
525.00
2,510.00
20,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร

1,535.00

ตกลงราคา

รานกวยเตี๋ยวมุมใหม

รานกวยเตี๋ยวมุมใหม

2,653.84

ตกลงราคา

6,420.00
20,000.00
5,420.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

3,349.78

ตกลงราคา

บ.โตโยตานอรทเทิรน (ลําปาง)
จํากัด
บ.เชียงใหมลิฟทอินเตอร
นางกัลยา สรอยคํา
รานใบปริก
บ.โตโยตานอรทเทิรน (ลําปาง)
จํากัด

บ.โตโยตานอรทเทิรน (ลําปาง)
จํากัด
บ.เชียงใหมลิฟทอินเตอร
นางกัลยา สรอยคํา
รานใบปริก
บ.โตโยตานอรทเทิรน (ลําปาง)
จํากัด

9,844.00

ตกลงราคา

หจก.จามเทวี (2535)

หจก.จามเทวี (2535)

1,599.00

ตกลงราคา

รานแสงงาม

รานแสงงาม

เหตุผลที่
คัดเลือก

หนา 2
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่

13
14
15
16
17
18
19
20

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดจางตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหลและเติมน้ํายาสาร
ความเย็น R 22
จัดจางทําปายไวนิลงานมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ
84 พรรษา สมเด็จพระเจาภคินีเธอฯ
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่มประชุม
คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องรองทุกข
จัดจางทําพวงหรีดดอกไมสด
จัดจางทําพวงหรีดดอกไมสด
จัดจางทําพวงหรีดดอกไมสด เคารพศพพออัยการ
จังหวัดลําปาง จํานวน 3 พวง
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุมเพื่อ
เตรียมการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุมคณะทํางาน
วิเคราะหแผนงาน/โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

4,280.00

ตกลงราคา

หจก.จามเทวี (2535)

หจก.จามเทวี (2535)

1,500.00

ตกลงราคา

ราน NP.MEDIA

ราน NP.MEDIA

250.00

ตกลงราคา

นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

500.00
500.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานใบปริก
รานใบปริก

รานใบปริก
รานใบปริก

3,000.00

ตกลงราคา

รานใบปริก

รานใบปริก

1,250.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. 11
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือน ธ.ค. 52
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน ธ.ค. 52
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน ธ.ค. 52
จัดจางถายเอกสาร เดือน ธ.ค. 52
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่มประชุมพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ ป 2554
จัดจางทําอาหารกลางวัน สําหรับผูตรวจกระทรวง
มหาดไทย เขต 15 (นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช)
จัดจางเปลี่ยนอะไหล รถยนตโตโยตา หมายเลข
ทะเบียน กง-1991 ลําปาง
จัดจางจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช
จัดจางติดตั้งเครื่องเสียงงานมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
จัดจางถายเอกสารพรอมเขารูปเลมแผน
ปฏิบัติราชการประจําป 2554

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
(ราคากลาง)
80,432.00 ตกลงราคา
360.00 ตกลงราคา
2,570.00 ตกลงราคา
20,000.00 ตกลงราคา

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
รานน้ําดื่มศรีอิ่นแกว
นายพิสิษฐ กิจกลา
รานแอวเซนเตอร

500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

1,104.00

ตกลงราคา

รานบีบี คอฟฟ

รานบีบี คอฟฟ

3,632.65

ตกลงราคา

บ.โตโยตานอรทเทิรน (ลําปาง) บ.โตโยตานอรทเทิรน (ลําปาง)
จํากัด
จํากัด

11,600.00

ตกลงราคา

รานใบปริก

รานใบปริก

3,500.00

ตกลงราคา

นายวรวิทย ศรีสฤงคาร

นายวรวิทย ศรีสฤงคาร

29,900.00

ตกลงราคา

รานแอวเซนเตอร

รานแอวเซนเตอร

เหตุผลที่
คัดเลือก

หนา 2
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่

11
12
13
14
15
16
17
18

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดจางทําอาหารกลางวัน สําหรับผูตรวจกระทรวง
มหาดไทย เขต 15 (นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช)
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุมตรวจราชการ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาย
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่มประชุมกรอ.จังหวัด
ครั้งที่ 3/2552
จัดจางตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล รถยนตโตโยตา
หมายเลขทะเบียน ม-4115 ลําปาง
จัดจางทําอาหารกลางวันสําหรับรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล)
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่มประชุมถายทอด
ตัวชี้วัด ครั้งที่ 2/2552
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุมคณะทํางาน
พัฒนาองคกร
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่มประชุมประจําเดือน
ธันวาคม 2552

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

2,337.00

ตกลงราคา

รานบีบี คอฟฟ

รานบีบี คอฟฟ

1,250.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

1,000.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

13,835.10

ตกลงราคา

หจก. จามเทวี (2535)

หจก. จามเทวี (2535)

5,680.00

ตกลงราคา

นางสุวรรณา ฮวนสกุล

นางสุวรรณา ฮวนสกุล

1,000.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

375.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

4,500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แกวกัน

นางสาวชัญญา แกวกัน

เหตุผลที่
คัดเลือก

หนา 3
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

19

จัดจางทําปายไวนิลทําเนียบรองผูวาราชการจังหวัดลําปาง

20
21
22
23
24
25
26

จัดจางเปลี่ยนอะไหลรถยนตโตโยตา หมายเลขทะเบียน
กฉ-2111 ลําปาง
จัดจางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลลิฟทโดยสารอาคาร
ศาลากลางจังหวัดลําปาง (ตัวหนา+ตัวหลัง)
จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่มประชุมคณะทํางาน
กลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขระดับจังหวัด
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
จํานวน 2 รายการ
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 ยี่หอ ALLOTT
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกเติมเครื่องพิมพ
จํานวน 2 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกเติมเครื่องพิมพ
จํานวน 2 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

5,000.00

ตกลงราคา

รานปายทอง

รานปายทอง

406.60

ตกลงราคา

รานลําปางกลอนประตู

รานลําปางกลอนประตู

59,577.60

ตกลงราคา

บ.เชียงใหมลิฟทอินเตอร

บ.เชียงใหมลิฟทอินเตอร

500.00

ตกลงราคา

นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

192.00

ตกลงราคา

รานเจเค.อาร

รานเจเค.อาร

10,000.00

ตกลงราคา

รานแอวเซนเตอร

รานแอวเซนเตอร

2,700.00

ตกลงราคา

รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย

รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย

1,100.00

ตกลงราคา

รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย

รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย

เหตุผลที่
คัดเลือก

หนา 4
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2552
ชื่อหนวนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่

27
28
29
30
31

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ
HP Laser P 1005
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึก จํานวน 3 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 กลอง
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา

3,850.00

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร

หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร

11,500.00
5,600.00
7,800.00
440.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย
รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย
หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร
รานชุมพลอีเล็คโทรนิคส

รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย
รานเอ็น.อาร.ซัพพลาย
หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร
รานชุมพลอีเล็คโทรนิคส

เหตุผลที่
คัดเลือก

