แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2552
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เดือน ต.ค. 52
จัดซื้อน้ําดืม่ เดือน ต.ค. 52
จัดซื้อหนังสือพิมพ๑ เดือน ต.ค. 52
จัดจ๎างถํายเอกสาร เดือน ต.ค. 52
จัดจ๎างทําพวงมาลาถวายเจ๎าบุญวาทย๑วงษ๑มานิตฯ
จัดจ๎างพิมพ๑ปก 4 สี เข๎าเลํมสมุดลงนามแบบปกแข็ง
จัดจ๎างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลํ รถยนต๑โตโยต๎า
หมายเลขทะเบียน ม-4115 ลําปาง
จัดจ๎างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลํ รถยนต๑โตโยต๎า
หมายเลขทะเบียน กฉ-2111 ลําปาง
จัดจ๎างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลํ รถยนต๑โตโยต๎า
หมายเลขทะเบียน ม-4115 ลําปาง
จัดจ๎างทําพวงหรีดดอกไม๎สด
เคารพศฑ นายสมศักดิ์ รงค๑สุวรรณ
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมหารือ
เรือ่ งการจัดพิธีมอบความชํวยเหลือพระราชทานฯ
จัดจ๎างทําพวงหรีดดอกไม๎แห๎ง

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

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านใบปริก
จิตวัฒนาการพิมพ๑

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านใบปริก
จิตวัฒนาการพิมพ๑

ตกลงราคา

ร๎านพิภพอะไหลํ

ร๎านพิภพอะไหลํ

ตกลงราคา

บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง) บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
จํากัด
จํากัด

4,547.50

ตกลงราคา

หจก.จามเทวี (2535)

หจก.จามเทวี (2535)

1,500.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

750.00

ตกลงราคา

นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

500.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

2,942.50
13,297.34

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 2
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2552
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

13
14
15
16
17
18
19
20
21

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างทําป้ายคัตเอาท๑ พระบรมฉายาลักษณ๑
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ผูต๎ รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเขต15 (น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ผูต๎ รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเขต15 (น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)
จัดจ๎างทําพวงมาลัยข๎อพระกรรับเสด็จพระเทพฯ
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมหัวหน๎าสํวน
ประจําเดือน ตุลาคม 2552
จัดจ๎างทําพวงหรีดดอกไม๎แห๎งเคารพศพพํอยุํน เมืองแก๎ว

จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต๑โตโยต๎า หมายเลขทะบียน
ม-4115 ลําปาง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ หมึกเติมเครือ่ งพิมพ๑
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ หมึกเติม 2 กลํอง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

22,000.00

ตกลงราคา

ร๎าน NP.MEDIA

ร๎าน NP.MEDIA

1,500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

1,590.00

ตกลงราคา

ร๎านก๐วยเตีย๋ วมุมใหมํ

ร๎านก๐วยเตีย๋ วมุมใหมํ

500.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

4,500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

300.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

2,650.00

ตกลงราคา

ร๎านพิภพอะไหลํ

ร๎านพิภพอะไหลํ

1,600.00
5,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2552
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เดือน พ.ย. 52
จัดซื้อน้ําดืม่ เดือน พ.ย. 52
จัดซื้อหนังสือพิมพ๑ เดือน พ.ย. 52
จัดจ๎างถํายเอกสาร เดือน พ.ย. 52
จัดจ๎างทําอาหารกลางวัน ผูต๎ รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเขต15 (น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)
จัดจ๎างตรวจเช็คระยะ รถยนต๑โตโยต๎า คัมรี่ หมายเลข
ทะเบียน กง-1991 ลําปาง
จัดจ๎างตกแตํงดอกไม๎งานไทยสามัคคี ไทยเข๎มแข็ง
จัดจ๎างทําป้ายไวนิลข๎อความไทยสามัคคีไทยเข๎มแข็ง
จัดจ๎างติดตัง้ เอ็ดเดอร๑ลิฟท๑ (ด๎านหลัง)
จัดจ๎างตกถํายสิ่งปฏิกลู อาคารศาลากลางจังหวัด
จัดจ๎างตรวจเช็คระยะ รถยนต๑โตโยต๎า คัมรี่
หมายเลขทะเบียน กก-8118 ลําปาง
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุม
คณะอนุกรรมการไกลํเกลี่ยเรือ่ งร๎องทุกข๑

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

98,885.00
525.00
2,510.00
20,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

1,535.00

ตกลงราคา

ร๎านก๐วยเตีย๋ วมุมใหมํ

ร๎านก๐วยเตีย๋ วมุมใหมํ

2,653.84

ตกลงราคา

5,420.00
19,500.00
6,420.00
20,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

3,349.78

ตกลงราคา

บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
จํากัด
ร๎านใบปริก
ร๎าน N.P.MEDIA
บ.เชียงใหมํลิฟท๑อนิ เตอร๑
นางกัลยา สร๎อยคํา
บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
จํากัด

บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
จํากัด
ร๎านใบปริก
ร๎าน N.P.MEDIA
บ.เชียงใหมํลิฟท๑อนิ เตอร๑
นางกัลยา สร๎อยคํา
บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
จํากัด

250.00

ตกลงราคา

นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 2
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2552
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

13
14
15
16
17
18
19
20
21

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหลํ รถยนต๑โตโยต๎า คัมรี่
หมายเลขทะเบียน กง-1991 ลําปาง
จัดจ๎างทํากรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ๑สมเด็จ
พระเจ๎าภคินีเธอฯ
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมถํายทอด
ตัวชี้วัดสูํบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จัดจ๎างตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหลํและเติมน้ํายาสาร
ความเย็น R 22
จัดจ๎างทําพวงหรีดดอกไม๎สด
จัดจ๎างทําพวงหรีดดอกไม๎สด
จัดจ๎างทําพวงหรีดดอกไม๎สด เคารพศพพํออัยการ
จังหวัดลําปาง จํานวน 3 พวง
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมเพื่อ
เตรียมการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
จัดจ๎างทําป้ายไวนิลงานมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ
84 พรรษา สมเด็จพระเจ๎าภคินีเธอฯ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

9,844.00

ตกลงราคา

หจก.จามเทวี (2535)

หจก.จามเทวี (2535)

1,599.00

ตกลงราคา

ร๎านแสงงาม

ร๎านแสงงาม

1,000.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

4,280.00

ตกลงราคา

หจก.จามเทวี (2535)

หจก.จามเทวี (2535)

500.00
500.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านใบปริก
ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก
ร๎านใบปริก

3,000.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

1,250.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

1,500.00

ตกลงราคา

ร๎าน NP.MEDIA

ร๎าน NP.MEDIA

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 3
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2552
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

22

จัดจ๎างตกแตํงระบายผ๎าดอกไม๎ธูปเทียนแพ งานฉลอง
พระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ๎าภคินีเธอ เจ๎าฟ้า
เพชรรัตน๑ราชสุดา

23
24
25
26
27
28
29

จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมคณะทํางาน
วิเคราะห๑แผนงาน/โครงการ
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมซักซ๎อมการ
จัดทําแผนการใช๎จํายงบประมาณไทยเข๎มแข็ง
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมหัวหน๎าสํวน
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2552
จัดซื้อวัสดุสํานักงานกระดาษถํายเอกสาร
จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว 2 รายการ
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

1,370.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

625.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

4,500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

10,000.00
486.00
5,402.00
1,100.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านแอ๎เวเซนเตอร๑
Tesco Lotus
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

ร๎านแอ๎เวเซนเตอร๑
Tesco Lotus
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2552
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เดือน ธ.ค. 52
จัดซื้อน้ําดืม่ เดือน ธ.ค. 52
จัดซื้อหนังสือพิมพ๑ เดือน ธ.ค. 52
จัดจ๎างถํายเอกสาร เดือน ธ.ค. 52
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ ปี 2554
จัดจ๎างทําอาหารกลางวัน สําหรับผูต๎ รวจกระทรวง
มหาดไทย เขต 15 (นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช)
จัดจ๎างเปลี่ยนอะไหลํ รถยนต๑โตโยต๎า หมายเลข
ทะเบียน กง-1991 ลําปาง
จัดจ๎างจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช
จัดจ๎างติดตัง้ เครือ่ งเสียงงานมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
จัดจ๎างถํายเอกสารพร๎อมเข๎ารูปเลํมแผน
ปฏิบัติราชการประจําปี 2554

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

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

1,104.00

ตกลงราคา

ร๎านบีบี ค๏อฟฟี่

ร๎านบีบี ค๏อฟฟี่

3,632.65

ตกลงราคา

บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง) บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
จํากัด
จํากัด

11,600.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

3,500.00

ตกลงราคา

นายวรวิทย๑ ศรีสฤงคาร

นายวรวิทย๑ ศรีสฤงคาร

29,900.00

ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 2
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2552
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

11
15
17
18
19
20
21
22

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างทําอาหารกลางวัน สําหรับผูต๎ รวจกระทรวง
มหาดไทย เขต 15 (นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช)
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมถํายทอด
ตัวชี้วัด ครัง้ ที่ 2/2552
จัดจ๎างตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหลํ รถยนต๑โตโยต๎า
หมายเลขทะเบียน ม-4115 ลําปาง
จัดจ๎างทําอาหารกลางวันสําหรับรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกลุ )
จัดจ๎างทําป้ายไวนิลทําเนียบรองผูว๎ ําราชการจังหวัดลําปาง
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมคณะทํางาน
กลั่นกรองเรือ่ งราวร๎องทุกข๑ระดับจังหวัด
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมกรอ.จังหวัด
ครัง้ ที่ 3/2552
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมตรวจราชการ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาย

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

2,337.00

ตกลงราคา

ร๎านบีบี ค๏อฟฟี่

ร๎านบีบี ค๏อฟฟี่

1,000.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

13,835.10

ตกลงราคา

หจก. จามเทวี (2535)

หจก. จามเทวี (2535)

5,680.00

ตกลงราคา

นางสุวรรณา ฮํวนสกุล

นางสุวรรณา ฮํวนสกุล

5,000.00

ตกลงราคา

ร๎านป้ายทอง

ร๎านป้ายทอง

500.00

ตกลงราคา

นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

1,000.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

1,250.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 3
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2552
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

23
21
22
23
24
25
26
27
28

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมคณะทํางาน
พัฒนาองค๑กร
จัดจ๎างเปลี่ยนอะไหลํรถยนต๑โตโยต๎า หมายเลขทะเบียน
กฉ-2111 ลําปาง
จัดจ๎างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลํลิฟท๑โดยสารอาคาร
ศาลากลางจังหวัดลําปาง (ตัวหน๎า+ตัวหลัง)
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมประจําเดือน
ธันวาคม 2552
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ หมึกเครือ่ งพิมพ๑คอมพิวเตอร๑
จํานวน 2 รายการ
จัดซื้อกระดาษถํายเอกสาร A4 ยี่ห๎อ ALLOTT
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ หมึกเติมเครือ่ งพิมพ๑
จํานวน 2 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

375.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

406.60

ตกลงราคา

ร๎านลําปางกลอนประตู

ร๎านลําปางกลอนประตู

59,577.60

ตกลงราคา

บ.เชียงใหมํลิฟท๑อนิ เตอร๑

บ.เชียงใหมํลิฟท๑อนิ เตอร๑

4,500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

192.00

ตกลงราคา

ร๎านเจเค.อาร๑

ร๎านเจเค.อาร๑

10,000.00
7,800.00
440.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร๑
ร๎านชุมพลอีเล็คโทรนิคส๑

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร๑
ร๎านชุมพลอีเล็คโทรนิคส๑

2,700.00

ตกลงราคา

ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 4
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2552
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

29
30
31
32

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ หมึกเติมเครือ่ งพิมพ๑
จํานวน 2 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ เครือ่ งปริน้ เตอร๑ ยี่ห๎อ
HP Laser P 1005
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ หมึก จํานวน 3 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 2 กลํอง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

1,100.00

ตกลงราคา

ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

3,850.00

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร๑

หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร๑

11,500.00
5,600.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2553
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เดือน ม.ค. 53
จัดซื้อน้ําดืม่ เดือน ม.ค. 53
จัดซื้อหนังสือพิมพ๑ เดือน ม.ค. 53
จัดจ๎างถํายเอกสาร เดือน ม.ค. 53
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมคณะทํางาน
พัฒนาองค๑กร
จัดจ๎างตรวจเช็คระยะ 100,000 กม.
รถยนต๑โตโยต๎า กฉ-2111 ลําปาง
จัดจ๎างทําป้ายไวนิลงานวันเด็กแหํงชาติ
จัดจ๎างทําอาหาร (หมีซ่ ัว) งานวันเด็กแหํงชาติ
จัดจ๎างทําไอศกรีม
จัดจ๎างทําตรายาง จํานวน 31 อัน
จัดจ๎างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ๑ศูนย๑อนุรักษ๑ช๎างไทย
จํานวน 1 ป้าย
จัดจ๎างทําพวงหรีดดอกไม๎สด
จัดจ๎างจัดงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

64,323.00
315.00
2,570.00
20,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

7,241.55

ตกลงราคา

500.00
7,500.00
2,000.00
2,405.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
จํากัด
ร๎านป้านทอง
นางบุญเทียม คิดอําน
นางสุนีย๑ ราชคม
ร๎านจิตวัฒนาการพิมพ๑

บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
จํากัด
ร๎านป้านทอง
นางบุญเทียม คิดอําน
นางสุนีย๑ ราชคม
ร๎านจิตวัฒนาการพิมพ๑

86,400.00

ตกลงราคา

บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค จํากัด บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค จํากัด

500.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

5,170.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 2
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2553
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

14
15
16
17
18
19
20
21
22

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างตกแตํงดอกไม๎ ระบายผ๎า และโตกไม๎
พระราชทาน
จัดจ๎างทําพวงมาลัยข๎อพระกร จํานวน 1 พวง
จัดจ๎างถํายแบบแปลนกํอสร๎างบ๎านพักผูว๎ ําราชการ
จังหวัดลําปาง
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จัดจ๎างทําอาหารกลางวันประชุมติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
จัดจ๎างจัดงานแถลงขําวเปิดตัวกิจกรรมการทํองเทีย่ ว
ของจังหวัดลําปาง
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุม
ประจําเดือน มกราคม 2553
จัดจ๎างตักถํายสิ่งปฏิกลู อาคารศาลากลาง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

10,440.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

500.00

ตกลงราคา

ร๎านวิไล แสนไชยวัง

ร๎านวิไล แสนไชยวัง

24,000.00

ตกลงราคา

หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร๑

หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร๑

750.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

4,000.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

5,600.00

ตกลงราคา

นางบุญเทียม คิดอําน

นางบุญเทียม คิดอําน

26,500.00

ตกลงราคา

ร๎าน N.P.MEDIA

ร๎าน N.P.MEDIA

4,500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

20,000.00

ตกลงราคา

นางกัลยา สร๎อยคํา

นางกัลยา สร๎อยคํา

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 3
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2553
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

23
24
25
26
27
28
29
30

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างผลิตรายการ สคบ พบผูบ๎ ริโภค ประจําเดือน
มกราคม 2553
จัดซื้อกระดาษถํายเอกสาร 100 รีม
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑และวัสดุสํานักงาน จํานวน 11
รายการ
จัดซื้อขนม งานวันเด็กแหํงชาติ
จัดซื้อของเลํนเด็ก งานวันเด็กแหํงชาติ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 3 รายการ
จัดซื้อส๎มเขียวหวาน
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 5 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

ตกลงราคา
10,000.00

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

10,000.00

ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

9,102.00

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑

5,000.00
3,000.00
3,730.00
2,000.00
11,610.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บิ๊กซี ซุปเปอร๑เซ็นเตอร๑
ร๎านไกรพลพาณิชย๑
ร๎านเจ.เค.อาร๑.แอพพลิเคชั่น
นางวัชราภรณ๑ สายพิณชัย
หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร๑

บิ๊กซี ซุปเปอร๑เซ็นเตอร๑
ร๎านไกรพลพาณิชย๑
ร๎านเจ.เค.อาร๑.แอพพลิเคชั่น
นางวัชราภรณ๑ สายพิณชัย
หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร๑

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เดือน ก.พ. 53
จัดซื้อน้ําดืม่ เดือน ก.พ. 53
จัดซื้อหนังสือพิมพ๑ เดือน ก.พ. 53
จัดจ๎างถํายเอกสาร เดือน ก.พ. 53
จัดจ๎างถํายแบบแปลนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑
ประติมากรรมน้ําพุ
จัดจ๎างทําพวงหรีดดอกไม๎สด นายยืนยง ผัดบุตร
จัดจ๎างทําพวงมาลา วันทหารผํานศึก
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุม
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมคัดเลือก
ข๎าราชการพลเรือนดีเดํน
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุม
คณะอนุกรรมการประสานงานภายในประเทศ
(อปน.)
จัดจ๎างทําอาหารกลางวันคณะอนุกรรมการประสานงาน
ภายในประเทศ (อปน.)

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
46,650.00 ตกลงราคา
570.00 ตกลงราคา
2,330.00 ตกลงราคา
19,079.00 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

10,650.00

ตกลงราคา

หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร๑

หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร๑

1,700.00
1,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านใบปริก
ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก
ร๎านใบปริก

1,250.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

375.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

2,000.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

9,000.00

ตกลงราคา

หจก.สระลอยเรือนแพ

หจก.สระลอยเรือนแพ

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 2
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างถํายเอกสาร (อบรม)
จัดจ๎างทําชํอดอกไม๎ต๎อนรับคณะผูบ๎ ริหารสายการบิน
บางกอกแอร๑เวย๑
จัดจ๎างจัดชุดการแสดงฟ้อนเล็บต๎อนรับคณะผูบ๎ ริหาร
สายการบินบางกอกแอร๑เวย๑
จัดจ๎างทําพวงหรีดเคารพศพ พลเอกสิทธิ์ จิรโรจน๑
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครํองดืม่ ประชุม VDO
Conference เรือ่ งกฎหมายข๎าราชการพลเรือน
จัดจ๎างตกแตํงซุ๎มดอกไม๎รูปหัวใจ ป้ายโฟม 3 ภาษา
งานแตํงงานบนหลังช๎าง
จัดจ๎างเปลี่ยนชุดดรัมเครือ่ งถํายเอกสารRicoh1113
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมเตรียม
การจัดงานสลุงหลวง กล๐องใหญํ ปี๋ใหมํเมือง 2553
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ สําหรับผูต๎ รวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย (น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

16,705.00

ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

4,500.00

ตกลงราคา

ร๎านป้าดาดอกไม๎

ร๎านป้าดาดอกไม๎

3,000.00

ตกลงราคา

นางวรรณภา มัน่ เหมาะ

นางวรรณภา มัน่ เหมาะ

800.00

ตกลงราคา

ร๎านดอกไม๎จริยา

ร๎านดอกไม๎จริยา

750.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

8,500.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

8,500.00

ตกลงราคา

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร๑

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร๑

1,750.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

950.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 3
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

21
22
23
24

25

26
27

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างทําอาหารกลางวันสําหรับผูต๎ รวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย (น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครํองดืม่ ประชุม VDO
Conference เรือ่ งปัญญาชน วิถพี ุทธ
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ สําหรับผูต๎ รวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายทินกร ภูวะปัจฉิม)
จัดจ๎างทําอาหารกลางวันสําหรับผูต๎ รวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายทินกร ภูวะปัจฉิม)
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมชี้แจง
ยุทธศาสตร๑ชาติวําด๎วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ สําหรับ
คณะกรรมาธิการติดตาม
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมประจําเดือน
กุมภาพันธ๑ 2553

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

870.00

ตกลงราคา

ร๎านข๎าวซอยโอมา

ร๎านข๎าวซอยโอมา

750.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

1,325.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

2,900.00

ตกลงราคา

ร๎านบี.บี.ค๏อฟฟี่

ร๎านบี.บี.ค๏อฟฟี่

1,000.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

1,075.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

4,750.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 4
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

28

30
31
32

จัดจ๎างถํายเอกสาร ฝึกอบรมการใช๎โปรแกรม PPIS
จัดจ๎างผลิตรายการ สคบ พบผูบ๎ ริโภค ประจําเดือน
กุมภาพันธ๑ 2553
จัดซื้อวัสดุสํานักงานกระดาษถํายเอกสาร
จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ ฝึกอบรมการใช๎โปรแกรม PPIS

33

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น

34
35
36
37

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 6 รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑กระเป๋าหิ้ว Notebook
จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร๑ 5 รายการ

29

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
3,375.00

วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงราคา
ตกลงราคา

10,000.00

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
Tesco Lotus
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
บริษัทวุฒิมงคลเซอร๑วิสจํากัด

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
Tesco Lotus
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
บริษัทวุฒิมงคลเซอร๑วิสจํากัด

10,000.00
831.00
9,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

2,000.00

ตกลงราคา

บริษัท บิลเลี่ยน ออยส์ จำกัด

บริษัท บิลเลี่ยน ออยส์ จำกัด

10,550.00
12,500.00
26,300.00
14,725.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก.น้ําล๎อมการไฟฟ้า
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย
หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร๑
หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร๑

หจก.น้ําล๎อมการไฟฟ้า
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย
หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร๑
หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร๑

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2553
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เดือน มี.ค. 53
จัดซื้อน้ําดืม่ เดือน มี.ค. 53
จัดซื้อหนังสือพิมพ๑ เดือน มี.ค. 53
จัดจ๎างถํายเอกสาร เดือน มี.ค. 53
จัดจ๎างปะยางรถยนต๑ รถยนต๑โตโยต๎า หมายเลขทะเบียน
ม-4115 ลําปาง
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมซักซ๎อม
โครงการภายใต๎แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมป้องกัน
ปราบปรามทุจริต
จัดจ๎างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลํ รถยนต๑โตโยต๎า
หมายเลขทะเบียน ม-4115 ลําปาง

9

จัดจ๎างเติมเคมีดับเพลิง จํานวน 3 ถัง

10

จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมการตรวจ
แนะนําเครือ่ ขํายการตรวจแนะนําการปฏิบัติงานของ
ศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

420.00
2,295.00
18,552.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

300.00

ตกลงราคา

ร๎าน ธ.ยางยนต๑

ร๎าน ธ.ยางยนต๑

1,250.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

375.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

1,059.30

ตกลงราคา

ร๎านพิภพอะไหลํ

ร๎านพิภพอะไหลํ

1,926.00

ตกลงราคา

หจก.นิธิโปรดักส๑ไฟร๑ แอนด๑ เซฟตี้

500.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

11

จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จัดจ๎างทําพวงหรีดดอกไม๎สด
จัดจ๎างตรวจเช็คระบบเครือ่ งปรับอากาศ
รถยนต๑โตโยต๎า เลขทะเบียน นก-2992 ลําปาง

12
13

14

15
16
17

จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ สําหรับผูต๎ รวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15
(น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)
จัดจ๎างตรวจเช็คระยะ รถยนต๑โตโยต๎า เลขทะเบียน กง1991 ลําปาง
จัดจ๎างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลํ รถยนต๑มิตซูบิชิ
เลขทะเบียน พ-2194 ลําปาง
จัดจ๎างเติมสารความเย็น รถยนต๑มิตซูบิชิ
เลขทะเบียน พ-2194 ลําปาง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

375.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

2,000.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

800.00

ตกลงราคา

ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑

ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑

950.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

ตกลงราคา

บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง) บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
จํากัด
จํากัด

2931.80

ตกลงราคา

ร๎านพิภพอะไหลํ

ร๎านพิภพอะไหลํ

500.00

ตกลงราคา

ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑

ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑

4,811.38

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างทําโครงเหล็กครอบแบตเตอรี่
จัดจ๎างตรวจเช็คระยะ รถยนต๑โตโยต๎า เลขทะเบียน
กก-8118 ลําปาง
จัดจ๎างทําโลํวันข๎าราชการพลเรือน
จัดจ๎างตรวจเช็คระบบเครือ่ งปรับอากาศ
รถยนต๑โตโยต๎า เลขทะเบียน ม-4115 ลําปาง
จัดจ๎างทําป้ายโฟมวันข๎าราชการพลเรือน
จัดจ๎างทําตราสัญลักษณ๑วันข๎าราชการพลเรือน
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมหัวหน๎าสํวน
ประจําเดือน มีนาคม 2553
จัดจ๎างทําปิ่นโตงานวันข๎าราชการพลเรือน
จัดจ๎างตกแตํงดอกไม๎วันข๎าราชการพลเรือน
จัดจ๎างตกแตํงดอกไม๎งานวันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล๎าฯ
จัดจ๎างผลิตรายการ สคบ พบผูบ๎ ริโภค ประจําเดือน
มีนาคม 2553

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
1,000.00 ตกลงราคา นายศรี น๎อยเครือ
บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
6,922.04 ตกลงราคา
จํากัด
7,600.00
ร๎านโลํลําปาง

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
นายศรี น๎อยเครือ
บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
จํากัด
ร๎านโลํลําปาง

2,250.00

ตกลงราคา

ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑

ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑

500.00
500.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านศิลปโฆษา
ร๎านป้ายทอง

ร๎านศิลปโฆษา
ร๎านป้ายทอง

4,750.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

1,350.00
1,026.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านใบปริก
ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก
ร๎านใบปริก

4,000.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

ตกลงราคา
10,000.00

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่
29
30
31
32
33
34
35
36

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อกระดาษถํายเอกสาร
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑
จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว
จัดซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 2 ลูก และขั้วแบตเตอรี่
จัดซื้อยางรถยนต๑ ยี่ห๎อมิชลิน หมายเลขทะเบียน
กฉ-2111 ลําปาง
จัดซื้อเครือ่ งไทยธรรม

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
10,000.00 ตกลงราคา
2,200.00 ตกลงราคา
7,991.00 ตกลงราคา
3,050.00 ตกลงราคา
162.00 ตกลงราคา
7,720.00 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย
บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม
ร๎านพิภพอะไหลํ

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย
บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม
ร๎านพิภพอะไหลํ

19,200.00

ตกลงราคา

ร๎านมิตรไทร๑โซ๏คอัพ

ร๎านมิตรไทร๑โซ๏คอัพ

1,024.00

ตกลงราคา

ร๎านอุดมธรรมสังฆภัณฑ๑

ร๎านอุดมธรรมสังฆภัณฑ๑

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. 11
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ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เดือน เม.ย 53
จัดซื้อน้ําดืม่ เดือน เม.ย. 53
จัดซื้อหนังสือพิมพ๑ เดือน เม.ย. 53
จัดจ๎างถํายเอกสาร เดือน เม.ย. 53
จัดจ๎างทําป้ายโฟมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวันทีร่ ะลึกมหาจักรีฯลฯ
จัดจ๎างตกแตํงดอกไม๎วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันทีร่ ะลึกมหาจักรีฯลฯ
จัดจ๎างตรวจเช็คและเปลี่ยนน้ํามันเครือ่ ง รถยนต๑ยี่ห๎อ
มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน วฮ-5880 กทม
จัดจ๎างเติมน้ํายาสารความเย็น R 134 รถยนต๑ยี่ห๎อ
มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน วฮ-5880 กทม
จัดจ๎างตรวจเช็คระยะ 110,000 กม. รถยนต๑โตโยต๎า
หมายเลขทะเบียน กฉ-2111 ลําปาง
จัดจ๎างทําพวงหรีดดอกไม๎สด เคารพศพบิดาหัวหน๎า
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมํ

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
60,724.00 ตกลงราคา
540.00 ตกลงราคา
2,440.00 ตกลงราคา
9,668.00 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

600.00

ตกลงราคา

ร๎านศิลปโฆษณา

ร๎านศิลปโฆษณา

5,100.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

3,060.20

ตกลงราคา

ร๎านพิภพอะไหลํ

ร๎านพิภพอะไหลํ

800.00

ตกลงราคา

ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑

ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑

2,252.56

ตกลงราคา

บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง) บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
จํากัด
จํากัด

500.00

ตกลงราคา

สิงหา จีนา

สิงหา จีนา

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างทําป้ายโฟมวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ
จัดจ๎างทําพวงมาลาวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ
จัดจ๎างตกแตํงดอกไม๎วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ

จัดจ๎างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลํ รถยนต๑โตโยต๎า
หมายเลขทะเบียน นก-2992 ลําปาง
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมหัวหน๎าสํวน
ประจําเดือน เมษายน 2553
จัดจ๎างผลิตรายการ สคบ พบผูบ๎ ริโภค ประจําเดือน
เมษายน 2553
จัดซื้อกระดาษ A4
จัดซื้อเครือ่ งไทยธรรม (ผ๎าสบง)
จัดซื้อยางรถยนต๑ ยี่ห๎อมิชลิน หมายเลขทะเบียน
กง-1991 ลําปาง
จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร๑
จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว(กระดาษชําระ)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
600.00 ตกลงราคา ร๎านศิลปโฆษณา
1,000.00 ตกลงราคา ร๎านใบปริก
6,520.00 ตกลงราคา ร๎านใบปริก
บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
1,067.86 ตกลงราคา
จํากัด

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
ร๎านศิลปโฆษณา
ร๎านใบปริก
ร๎านใบปริก
บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
จํากัด

4,750.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

10,000.00

ตกลงราคา

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

10,000.00
810.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

16,200.00

ตกลงราคา

7,750.00
478.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านอุดมธรรมสังฆภัณฑ๑
บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
จํากัด
ร๎านเอ็นอาร๑ซัพพลาย
เสรีสรรพสินค๎า

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านอุดมธรรมสังฆภัณฑ๑
บ.โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น (ลําปาง)
จํากัด
ร๎านเอ็นอาร๑ซัพพลาย
เสรีสรรพสินค๎า

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2553
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เดือน พ.ค. 53
จัดซื้อน้ําดืม่ เดือน พ.ค. 53
จัดซื้อหนังสือพิมพ๑ เดือน พ.ค. 53
จัดจ๎างถํายเอกสาร เดือน พ.ค. 53
จัดจ๎างทําป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ๑
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ
จัดจ๎างทําป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ๑
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ พร๎อมโครงไม๎ระแนง
จัดจ๎างทําป้ายโฟมวันฉัตรมงคล
จัดจ๎างทําภัตตาหาร (ปิ่นโต) วันฉัตรมงคล
เชําเครือ่ งขยายเสียง งานรวมพลังถวายความภักดีฯ
จัดจ๎างตกแตํงดอกไม๎งานพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล
จัดจ๎างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
จัดจ๎างจัดบูธนิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติแหํงการ
บรมราชาภิเษก ปีท6ี่ 0
จัดจ๎างทําถุงผ๎างานวันคุม๎ ครองผูบ๎ ริโภคไทยฯ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

495.00
2,585.00
18,734.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

6,600.00

ตกลงราคา

ร๎านพีอาร๑ ดีไซน๑

ร๎านพีอาร๑ ดีไซน๑

13,098.40

ตกลงราคา

ร๎านแอดเวอร๑ไทซิ่งกรุป๏

ร๎านแอดเวอร๑ไทซิ่งกรุป๏

1,000.00
1,350.00
3,500.00
10,820.00
3,300.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านศิลปโฆษณา
นางชูศรี วงศ๑ปลูกแก๎ว
นายวรวิทย๑ ศรีสฤงคาร
ร๎านใบปริก
ร๎านใบปริก

ร๎านศิลปโฆษณา
นางชูศรี วงศ๑ปลูกแก๎ว
นายวรวิทย๑ ศรีสฤงคาร
ร๎านใบปริก
ร๎านใบปริก

63,441.00

ตกลงราคา

ร๎านบ๎านบายศรี

ร๎านบ๎านบายศรี

12,500.00

ตกลงราคา

นางสาวฐาปนีย๑ ทอสาร

นางสาวฐาปนีย๑ ทอสาร

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

14
15

จัดจ๎างถํายเอกสารงานวันคุม๎ ครองผูบ๎ ริโภคไทยฯ
จัดจ๎างประชาสัมพันธ๑งานวันคุม๎ ครองผูบ๎ ริโภคไทยฯ

16

จัดจ๎างบุคคลใสํชุดตุก๏ ตาสัญลักษณ๑

17

จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ งานวันคุม๎ ครอง
ผูบ๎ ริโภคฯ

18

19
20
21

จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุคณะกรรม
การรํวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก๎ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัดลําปาง
จัดจ๎างทําโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์และเก็บข๎อมูล
การจราจรฯ
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมตรวจราชการ
(นายขวัญชัย วงศ๑นิติกร)
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมตรวจราชการ
(นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
4,062.00 ตกลงราคา ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
3,000.00 ตกลงราคา ร๎านเขลางค๑แอดเวอร๑ไทซิ่งกรุป๏
นางสาวธัญลักษณ๑ ผึง้ อินต๏ะ
1,200.00 ตกลงราคา
เด็กชายนพรัตน๑ พักใส

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านเขลางค๑แอดเวอร๑ไทซิ่งกรุป๏
นางสาวธัญลักษณ๑ ผึง้ อินต๏ะ
เด็กชายนพรัตน๑ พักใส

3,400.00

ตกลงราคา

นางบุญเทียม คิดอําน

นางบุญเทียม คิดอําน

350.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

80,250.00

ตกลงราคา

บ.เทค-แคร๑ เอ็กซ๑เพรสจํากัด บ.เทค-แคร๑ เอ็กซ๑เพรสจํากัด

800.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

1,000.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

เหตุผลที่
คัดเลือก
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วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

งานจัดซื้อจัดจ้าง

22

จัดจ๎างทําอาหารกลางวันประชุมตรวจราชการ (นางสาว
เรืองวรรณ บัวนุช)

1,721.00

ตกลงราคา

ร๎าน UNCLE PAUL STEAK ร๎าน UNCLE PAUL STEAK

23

จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุคณะกรรม
การรํวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก๎ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัดลําปาง

1,250.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

24

จัดจ๎างซักผ๎ามํานห๎องประชุม1และห๎แงประชุม3

4,850.00

ตกลงราคา

ร๎านศรักญ
ั ญาผ๎ามําน

ร๎านศรักญ
ั ญาผ๎ามําน

325.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

4,750.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

10,000.00

ตกลงราคา

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

1,000.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านอุดมธรรมสังฆภัณฑ๑
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ร๎านอุดมธรรมสังฆภัณฑ๑
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

25
26
27
28
29
30

จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมกลั่นกรอง
ผลการปฏิบัติราชการของข๎าราชการพลเรือน
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมหัวหน๎าสํวน
ประจําเดือน พฤษภาคม 2553
จัดจ๎างผลิตรายการ สคบ พบผูบ๎ ริโภค ประจําเดือน
พฤษภาคม 2553
จัดจ๎างทําพวงมาลาวันคล๎ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าฯ
จัดซื้อเครือ่ งไทยธรรม จํานวน 5 รายการ
จัดซื้อกระดาษถํายเอกสาร

1,334.00
10,000.00

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ลาดับที่

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่
31

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

2,238.00

32

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นวันคุมครอง
ผูบ๎ ริโภคฯ

1,600.00

ตกลงราคา

33
34
35

จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร๑ 12 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ หมึกพิมพ๑ 2 รายการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8 รายการ

12,399.00
5,300.00
7,025.00

36
37

จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต๑โตโยต๎า หมายเลขทะเบียน นก2992 ลําปาง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ หมึกพิมพ๑ 2 รายการ

ตกลงราคา

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร๑
สหกรณ๑การเกษตรแมํเมาะฯ
หจก.มิตรดีเซลอยส๑
บ.พัฒนาสหกลจํากัด
หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร๑
ร๎านอ็น.อาร๑.ซัพพลาย
หจก.น้ําล๎อมการไฟฟ้า

หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร๑
สหกรณ๑การเกษตรแมํเมาะฯ
หจก.มิตรดีเซลอยส๑
บ.พัฒนาสหกลจํากัด
หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร๑
ร๎านอ็น.อาร๑.ซัพพลาย
หจก.น้ําล๎อมการไฟฟ้า

2,650.00

ตกลงราคา

ร๎านพิภพอะไหลํ

ร๎านพิภพอะไหลํ

2,350.00

ตกลงราคา

ร๎านอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

ร๎านอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2553
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เดือน มิ.ย. 53
จัดซื้อน้ําดืม่ เดือน มิ.ย. 53
จัดซื้อหนังสือพิมพ๑ เดือน มิ.ย. 53
จัดจ๎างถํายเอกสาร เดือน มิ.ย. 53
จัดจ๎างทําพวงหรีดดอกไม๎สด (นายไพฑูรย๑ ศุภสุข)
จัดจ๎างตรวจเช็คระยะ 110,000 กม. รถยนต๑โตโยต๎า
หมายเลขทะเบียน นก-2992 ลําปาง
คําเชํารถตูร๎ ับคณะรองนายกรัฐมนตรี
(นายไตรรงค๑ สุวรรณคีร)ี

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
41,910.00 ตกลงราคา
450.00 ตกลงราคา
2,470.00 ตกลงราคา
20,000.00 ตกลงราคา
1,500.00 ตกลงราคา
15,595.46 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

2,150.00

ตกลงราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านใบปริก
ร๎านใบปริก
บ. โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น
บ. โตโยต๎านอร๑ทเทิร๑น
(ลําปาง) จํากัด
(ลําปาง) จํากัด
บ.แวนลําปาง VANLAMPANG บ.แวนลําปาง VANLAMPANG

จัดจ๎างตักถํายสิ่งปฏิกลู อาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง
จํานวน 200 คิว
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมโครงการ
To Be Concerned

20,000.00

ตกลงราคา

นางกัลยา สร๎อยคํา

นางกัลยา สร๎อยคํา

1,000.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

จัดจ๎างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ๑การทํองเทีย่ วจังหวัด
ลําปาง (งบ 154 ล๎าน)
จัดจ๎างทําแฟ้มใสํเอกสารโครงการรณรงค๑การใช๎ภาชนะ
เซรามิกฯ จํานวน 200 แฟ้ม (อบรม)

96,400.00

ตกลงราคา

บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค จํากัด บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค จํากัด

7,000.00

ตกลงราคา

หจก.ลําปางบรรณกิจพริน้ ติง้

หจก.ลําปางบรรณกิจพริน้ ติง้

เหตุผลที่
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ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
4,200.00 ตกลงราคา ร๎านปุ๊กอ๏ ปปี้

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

12

จัดจ๎างถํายเอกสารเสวนาทางวิชาการ
"ภาชนะเซรามิกบนโต๏ะอาหารนั้นสําคัญไฉน"
(อบรม)

13
14

จัดจ๎างตกแตํงดอกไม๎สดประดับเวที
จัดจ๎างทําป้ายประชาสัมพันธ๑โครงการรณรงค๑การใช๎
ภาชนะเซรามิกในจังหวัดลําปาง
จัดจ๎างทําป้ายไวนิลสีขาวปิดหลังป้ายประชาสัมพันธ๑
ณ บริเวณสี่แยกภาคเหนือ
จัดจ๎างถํายเอกสารประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
ลําปาง
จัดจ๎างทํากระเป๋าลดโลกร๎อนสีน้ําตาล (อบรม)
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ สําหรับผูต๎ รวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15
(น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)

20,000.00
10,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

นางสุดจินดา ปานคํา
ร๎านอินแอนด๑เอาท๑

นางสุดจินดา ปานคํา
ร๎านอินแอนด๑เอาท๑

10,000.00

ตกลงราคา

บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค

บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค

29,100.00

ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

28,000.00
875.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
นางสาวชัญญา แก๎วกัน

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
นางสาวชัญญา แก๎วกัน

จัดจ๎างเปลี่ยนโรเลอร๑ประตูนอกชั้น 1 ลิฟท๑โดยสาร
อาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง

2,568.00

ตกลงราคา

บ.เชียงใหมํลิฟท๑อนิ เตอร๑ จํากัด บ.เชียงใหมํลิฟท๑อนิ เตอร๑ จํากัด

15
16
17
18
19

ร๎านปุ๊กอ๏ ปปี้

เหตุผลที่
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ลาดับที่
20

21
22

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมการแถลงขําว
โครงการ To Be Concerned
จัดจ๎างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลํ รถยนต๑โตโยต๎า
หมายเลขทะเบียน ม-4115 ลําปาง
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมหัวหน๎าสํวน
ราชการ ประจําเดือน มิถนุ ายน 2553

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
1,500.00

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

ตกลงราคา

นางสาววีรดา วังใย

นางสาววีรดา วังใย

1,144.90

ตกลงราคา

ร๎านพิภพอะไหลํ

ร๎านพิภพอะไหลํ

2,850.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

23

จัดจ๎างติดตัง้ เครือ่ งรับสัญญาณจากจานดาวเทียม
(รีเซฟเวอร๑)

12,996.00

ตกลงราคา

ร๎านธนาลักษณ๑หัตถกรรม

ร๎านธนาลักษณ๑หัตถกรรม

24

จัดจ๎างผลิตรายการ สคบ พบผูบ๎ ริโภค ประจําเดือน
มิถนุ ายน 2553
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 9 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ หมึกเครือ่ งพิมพ๑ จํานวน 3
รายการ
จัดซื้อกระดาษถํายเอกสาร จํานวน 80 รีม
จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว (น้ํายาล๎างจาน)

10,000.00

ตกลงราคา

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

20,492.00
1,390.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก. เอส เทคนิคเซ็นเตอร๑
หจก. เอส เทคนิคเซ็นเตอร๑

หจก. เอส เทคนิคเซ็นเตอร๑
หจก. เอส เทคนิคเซ็นเตอร๑

8,000.00
231.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านปัญญาซูปเปอร๑ค๎าสํง

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านปัญญาซูปเปอร๑ค๎าสํง

25
26
27
28

เหตุผลที่
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ลาดับที่
29
30
31
32
33
34
35

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถํานไฟฉาย)
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ปากกาหมึกเจล
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ปากกา จํานวน 200 ด๎าม
โครงการรณรงค๑การใช๎ภาชนะเซรามิก (อบรม)
จัดซื้อบอร๑ดนิทรรศการแบบเคลื่อนทีไ่ ด๎ (อบรม)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ Adapter Notebook
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ปากกา จํานวน 350 ด๎าม
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ หมึกเครือ่ งพิมพ๑

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
140.00 ตกลงราคา หจก.ลําปางเสรีสรรพสินค๎า
280.00 ตกลงราคา ร๎านบรรณศิลป์
1,000.00 ตกลงราคา ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
6,400.00
550.00
1,750.00
4,300.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก.น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑
หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร๑
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
หจก.ลําปางเสรีสรรพสินค๎า
ร๎านบรรณศิลป์
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
หจก.น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑
หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร๑
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

เหตุผลที่
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ลาดับที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เดือน ก.ค. 53
จัดซื้อน้ําดืม่ เดือน ก.ค. 53
จัดซื้อหนังสือพิมพ๑ เดือน ก.ค. 53
จัดจ๎างถํายเอกสาร เดือน ก.ค. 53
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมซักซ๎อมเพื่อ
เตรียมการชี้แจงงบฯ ปี 54
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ สําหรับผูต๎ รวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 15
(นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย๑)

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
48,496.00 ตกลงราคา
705.00 ตกลงราคา
2,550.00 ตกลงราคา
28,454.00 ตกลงราคา
1,200.00 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
นางสาวชัญญา แก๎วกัน

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
นางสาวชัญญา แก๎วกัน

2,500.00

ตกลงราคา

บ.รัตนกมลทิพย๑ จํากัด
(วัวหันสันกําแพง)

บ.รัตนกมลทิพย๑ จํากัด
(วัวหันสันกําแพง)

จัดจ๎างดําเนินการค๎นคว๎าข๎อมูลสําหรับถํายทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑งานล๎านนาเซรามิก
จัดจ๎างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ๑ป้ายคัดเอ๎าท๑
แผํนพับและธงญี่ปุ่น
จัดจ๎างพิมพ๑ซองจดหมายครุฑพับสี่ จํานวน 20,000 ซอง

50,000.00

ตกลงราคา

นางสาวอัญชลี คําล้ําเลิศ

นางสาวอัญชลี คําล้ําเลิศ

55,000.00

ตกลงราคา

นายวีรวัตร๑ ศรีเทพเอี่ยม

นายวีรวัตร๑ ศรีเทพเอี่ยม

12,000.00

ตกลงราคา

ร๎านจิตวัฒนาการพิมพ๑

ร๎านจิตวัฒนาการพิมพ๑

จัดจ๎างซํอมเปลี่ยนอะไหลํ รถยนต๑โตโยต๎า วีโก๎
หมายเลขทะเบียน กฉ-2111 ลําปาง

37,872.65

ตกลงราคา

หจก.โตโยต๎าลําปาง

หจก.โตโยต๎าลําปาง

เหตุผลที่
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ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

11

จัดจ๎างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลํจ๎างทําความสะอาด
เครือ่ งปรับอากาศ จํานวน 27 รายการ

12

จัดจ๎างผลิตสกรูป๏ และสปอตการจัดงานล๎านนาเซรามิก
แฟร๑
จัดจ๎างประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนาเซรามิกทาง
หนังสือพิมพ๑เมืองรถม๎า
จัดจ๎างผลิตสปอตโฆษณา จัดหาสตูดิโอและอุปกรณ๑
สําหรับถํายทําสปอตโฆษณา ตัดตํอภาพและเสียงพร๎อม
ทัง้ แปลงไฟล๑ลงเทป

13
14

15
16

17

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
19,090.00 ตกลงราคา ร๎านราษฎาการไฟฟ้า-แอร๑

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
ร๎านราษฎาการไฟฟ้า-แอร๑

5,000.00

ตกลงราคา

ร๎าน NP.MEDIA

ร๎าน NP.MEDIA

7,000.00

ตกลงราคา

หนังสือพิมพ๑เมืองรถม๎า

หนังสือพิมพ๑เมืองรถม๎า

94,650.00

ตกลงราคา

นางสาวหมอกฟ้า พิมพ๑ดี

นางสาวหมอกฟ้า พิมพ๑ดี

จัดจ๎างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ๑การทํองเทีย่ วจังหวัด
ลําปาง (งบ 154 ล๎าน)
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมคณะกรรมการ
รํวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดลําปาง

96,400.00

ตกลงราคา

บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค จํากัด บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค จํากัด

1,750.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

จัดจ๎างทําอาหาร ผูต๎ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต
15 (น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)

1,500.00

ตกลงราคา

ร๎านข๎าวซอยโอมา

ร๎านข๎าวซอยโอมา

เหตุผลที่
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ลาดับที่
18
19
20
21
22
23
24
25

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนาเซรามิกทาง
หนังสือพิมพ๑สยามมวลชน
จัดจ๎างประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนาเซรามิกทาง
หนังสือพิมพ๑ลําปางนิวส๑
จัดจ๎างประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนาเซรามิกทาง
หนังสือพิมพ๑สะกิดขําว
จัดจ๎างประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนาเซรามิกทาง
หนังสือพิมพ๑ลานนาโพสต๑
จัดจ๎างประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนาเซรามิกทาง
หนังสือพิมพ๑แมงมุม
จัดจ๎างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนา
เซรามิกแฟร๑ (แบนเนอร๑) จํานวน 500 ป้าย
จัดจ๎างทําป้ายคัทเอ๎าท๑ประชาสัมพันธ๑งานล๎านนา
เซรามิกแฟร๑
จัดจ๎างประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนาเซรามิกทาง
หนังสือพิมพ๑ฅนเมืองเหนือ

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
7,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพ๑สยามมวลชน

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
หนังสือพิมพ๑สยามมวลชน

7,000.00

ตกลงราคา

หนังสือพิมพ๑ลําปางนิวส๑

หนังสือพิมพ๑ลําปางนิวส๑

7,000.00

ตกลงราคา

หนังสือพิมพ๑สะกิดขําว

หนังสือพิมพ๑สะกิดขําว

7,000.00

ตกลงราคา

หนังสือพิมพ๑ลานนาโพสต๑

หนังสือพิมพ๑ลานนาโพสต๑

7,000.00

ตกลงราคา

หนังสือพิมพ๑แมงมุม

หนังสือพิมพ๑แมงมุม

100,000.00

ตกลงราคา

นางสาวพวงพรรณ กิ่งจําปา

นางสาวพวงพรรณ กิ่งจําปา

100,000.00

ตกลงราคา

7,000.00

ตกลงราคา

บ.แอ๏ดวานซ๑ มีเดีย แอนด๑
แอสโซซิเอท จํากัด
หนังสือพิมพ๑ฅนเมืองเหนือ

บ.แอ๏ดวานซ๑ มีเดีย แอนด๑
แอสโซซิเอท จํากัด
หนังสือพิมพ๑ฅนเมืองเหนือ

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมหัวหน๎าสํวน
ราชการ ประจําเดือน กรกฏาคม 2553
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ สําหรับคณะ
สื่อมวลชนทีเ่ ข๎ารํวมศึกษาดูงาน วันที่ 31 ก.ค. 53
จัดจ๎างเหมาจัดเครือ่ งขยายเสียงพร๎อมไมค๑โครโฟน
ณ สระลอยเรือนแพ
จัดจ๎างผลิตรายการ สคบ พบผูบ๎ ริโภค ประจําเดือน
กรกฏาคม 2553
จัดซื้อกระดาษถํายเอกสาร จํานวน 80 รีม
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 3 รายการ
จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 14
รายการ
จัดซื้อพระฉายาลักษณ๑สมเด็จพระนางเจ๎าฯ
พระบรมราชินีนาถ

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
4,750.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก๎วกัน

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
นางสาวชัญญา แก๎วกัน

9,800.00

ตกลงราคา

หจก.สระลอยเรือนแพ

หจก.สระลอยเรือนแพ

2,000.00

ตกลงราคา

นายวรวิทย๑ ศรีสฤงคาร

นายวรวิทย๑ ศรีสฤงคาร

10,000.00

ตกลงราคา

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

8,000.00

ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

5,335.00

ตกลงราคา

หจก.น้ําล๎อมการไฟฟ้า

หจก.น้ําล๎อมการไฟฟ้า

11,200.00

ตกลงราคา

ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

28,570.00

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑

749.00

ตกลงราคา

บ.เดอะโปรอิมเมจ
(ไทยแลนด๑) จํากัด

บ.เดอะโปรอิมเมจ
(ไทยแลนด๑) จํากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่
35
36
37

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง
ข๎อมูลศูนย๑ข๎อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
จัดจ๎างทํากระเป๋าลดภาวะโลกร๎อน ขนาด 90X35 ซม.
จํานวน 90 ใบ
จัดจ๎างถํายเอกสารพร๎อมเข๎ารูปเลํมคูมํ ือการนําเข๎า
ข๎อมูลศูนย๑ข๎อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
จํานวน 90 เลํมๆ ละ 104 บาท

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
17,300.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิค

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
หจก.เอสเทคนิค

3,150.00

ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

9,350.00

ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เดือน ส.ค. 53
จัดซื้อน้ําดืม่ เดือน ส.ค. 53
จัดซื้อหนังสือพิมพ๑ เดือน ส.ค. 53
จัดจ๎างถํายเอกสาร เดือน ส.ค. 53
จัดจ๎างเหมาจัดรถยนต๑ตรู๎ ับ-สํง สื่อมวลชน ทีเ่ ข๎ารํวม
ศึกษาดูงานเซรามิก
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ สําหรับคณะ
สื่อมวลชนทีเ่ ข๎ารํวมศึกษาดูงาน วันที่ 1 ส.ค. 53
จัดจ๎างเหมาแพสําหรับนําคณะสื่อมวลชนทีเ่ ข๎ารํวม
ศึกษาดูงานเซรามิก
จัดจ๎างทําแก๎วลัคกี้มัคก๎นเหลี่ยม
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
จัดจ๎างทํากรอบตัด ขนาด 3 นิ้ว พระฉายาลักษณ๑
สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ
จัดจ๎างประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนาเซรามิกแฟร๑
ทางหนังสือพิมพ๑เอกราช

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
67,505.00 ตกลงราคา
585.00 ตกลงราคา
2,455.00 ตกลงราคา
29,796.00 ตกลงราคา
5,400.00 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านรวมกมล คาร๑เซนเตอร๑

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านรวมกมล คาร๑เซนเตอร๑

12,760.00

ตกลงราคา

นางสาวสิทธิ์ สีสด

นางสาวสิทธิ์ สีสด

6,000.00

ตกลงราคา

นางอําพรรณ๑ คชสินธ๑

นางอําพรรณ๑ คชสินธ๑

3,125.00
925.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บ.อินทราเซรามิค จํากัด
นางสาวชัญญา แก๎วกัน

บ.อินทราเซรามิค จํากัด
นางสาวชัญญา แก๎วกัน

2,450.00

ตกลงราคา

บ.ดับเบิ้ลเอ็มสเตรทิจิคจํากัด

บ.ดับเบิ้ลเอ็มสเตรทิจิคจํากัด

7,000.00

ตกลงราคา

หนังสือพิมพ๑เอกราช

หนังสือพิมพ๑เอกราช

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่
12
13
14
15

16
17
18

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนาเซรามิกแฟร๑
ทางหนังสือพิมพ๑ภาคเหนือนิวส๑เสียงโยนก
จัดจ๎างเหมารถยนต๑ตรู๎ ับ-สํง สื่อมวลชน กทม. ทีเ่ ข๎า
รํวมศึกษาดูงานเซรามิก
จัดจ๎างเชําเวลาเผยแพรํรายการ "รอบภูมิภาค"
ความยาว 30 นาที จํานวน 2 ครัง้
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําจังหวัด
จัดจ๎างทําเครือ่ งบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิในจังหวัด
ลําปาง จํานวน 7 ชุด
จัดจ๎างถํายเอกสารประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน
กลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)
จัดจ๎างทําชุดแก๎วกาแฟเซรามิก งานล๎านนาเซรามิกแฟร๑
จํานวน 500 ชุด

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
7,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพ๑ภาคเหนือนิวส๑
เสียงโยนก
35,000.00 ตกลงราคา นายประพฤทธิ์ อัครธรรม

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
หนังสือพิมพ๑ภาคเหนือนิวส๑
เสียงโยนก
นายประพฤทธิ์ อัครธรรม

40,553.00

ตกลงราคา

นางจินตนา สิงห๑สุรเมธ

นางจินตนา สิงห๑สุรเมธ

375.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

6,000.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

9,000.00

ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

22,500.00

ตกลงราคา

บ.แสงชัยเซรามิคส๑ จํากัด

บ.แสงชัยเซรามิคส๑ จํากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

19

จัดจ๎างตกแตํงระบายผ๎าสีฟ้า สีน้ําเงิน พระฉายาลักษณ๑
สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ
จัดจ๎างตกแตํงฉาก display รายการ "มองเมืองเหนือ"
และรายการ "รอบภูมิภาค"
จัดจ๎างเผยแพรํสปอตโฆษณางานล๎านนาเซรามิกแฟร๑
ทางสถานีโทรทัศน๑
จัดจ๎างทํากระเป๋าผ๎าดิบพร๎อมสกรีน จํานวน 500 ใบ
งานล๎านนาเซรามิกแฟร๑
จัดจ๎างเผยแพรํสปอตโฆษณางานล๎านนาเซรามิกแฟร๑
ทางสถานีโทรทัศน๑
จัดจ๎างทําพวงมาลา วันระพี
จัดจ๎างหากลองปูจาเพื่อใช๎ในการแสดงพิธีเปิดงาน
ล๎านนาเซรามิกแฟร๑
จ๎างเหมาจัดพิธีกรดําเนินการพิธีเปิดงานล๎านนาเซรามิก
แฟร๑และจัดชุดการแสดง

20
21
22
23
24
25
26

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
5,500.00 ตกลงราคา ร๎านใบปริก

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
ร๎านใบปริก

9,000.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

100,000.00

ตกลงราคา

นายเชิดชู สงวนกิตติพันธุ๑

นายเชิดชู สงวนกิตติพันธุ๑

40,000.00

ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

100,000.00

ตกลงราคา

นางสาวจิดาภา นีลธนาธร

นางสาวจิดาภา นีลธนาธร

1,000.00
50,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านใบปริก
นายอุดมเดช พิชยาพันธ๑

ร๎านใบปริก
นายอุดมเดช พิชยาพันธ๑

80,000.00

ตกลงราคา

นายสุรเชษฐ คมขํา

นายสุรเชษฐ คมขํา

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ พิธีเปิดงานล๎านนา
เซรามิกแฟร๑ จํานวน 700 ชุด
จัดจ๎างทําระบบแสงเสียงพิธีเปิดงานล๎านนาเซรามิก
จัดจ๎างตกแตํงสถานทีพ่ ิธีเปิดงานล๎านนาเซรามิก
เชํารถถํายทอดพร๎อมอุปกรณ๑ในการบันทึกเทปพิธีเปิด
งานล๎านนาเซรามิกแฟร๑
เชําเวลาเผยแพรํเทปพิธีเปิดงานล๎านนาเซรามิกแฟร๑
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมตรวจติดตาม
งานตามนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล
จัดจ๎างทําพานพุํมดอกไม๎สดงาน งานมหามงคลเฉลิม
12 สิงหาคม 2553
จัดจ๎างทําภัตตาหารถวายพระสงฆ๑ งานมหามงคลเฉลิม
12 สิงหาคม 2553
จัดจ๎างทําพลุ งานมหามงคลเฉลิม 12 สิงหาคม
2553

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
49,000.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก๎วกัน

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
นางสาวชัญญา แก๎วกัน

100,000.00
70,000.00
85,600.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นายอนุรักษ๑ ไร๎รอด
นายรุงํ เรือง เทพรักษ๑
นางจินตนา สิงห๑สุรเมธ

นายอนุรักษ๑ ไร๎รอด
นายรุงํ เรือง เทพรักษ๑
นางจินตนา สิงห๑สุรเมธ

42,800.00
325.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

นางจินตนา สิงห๑สุรเมธ
นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางจินตนา สิงห๑สุรเมธ
นางสาวชัญญา แก๎วกัน

10,980.00

ตกลงราคา

ร๎านใบปริก

ร๎านใบปริก

4,900.00

ตกลงราคา

นางสาวบังอร คําธัญวงค๑

นางสาวบังอร คําธัญวงค๑

18,500.00

ตกลงราคา

นายสิริเชษฐ ศรีสุวรรณ

นายสิริเชษฐ ศรีสุวรรณ

เหตุผลที่
คัดเลือก
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36

จัดจ๎างติดตัง้ เครือ่ งขยายเสียง งานมหามงคลเฉลิม 12
สิงหาคม 2553
จัดจ๎างประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนาเซรามิกแฟร๑
ทางหนังสือพิมพ๑เชียงใหมํนิวส๑ จํานวน 20 ฉบับ
จัดจ๎างเผยแพรํสปอตประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนา
เซรามิกแฟร๑ ระหวํางเดือนกรกฏาคมถึงสิงหาคม 2553

37
38

39
40
41
42

จัดจ๎างประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนาเซรามิกแฟร๑
ทางสถานีวิทยุ SMS และทางเว็ปไซด๑
จัดจ๎างประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนาเซรามิกแฟร๑
ทางสถานยีวิทยุและหนังสือพิมพ๑
จัดจ๎างทําป้ายไวนิลสําหรับติดข๎างรถแหํและทําสปอต
ประชาสัมพันธ๑งานล๎านนาเซรามิกแฟร๑
จัดจ๎างประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนาเซรามิกแฟร๑
ทางหนังสือพิมพ๑ไทยนิวส๑ จํานวน 7 ฉบับ

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
4,500.00 ตกลงราคา นายวรวิทย๑ ศรีสฤงคาร

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
นายวรวิทย๑ ศรีสฤงคาร

40,000.00

ตกลงราคา

บ.เชียงใหมํรายวัน จํากัด

บ.เชียงใหมํรายวัน จํากัด

88,275.00

ตกลงราคา

นางจินตนา สิงห๑สุรเมธ

นางจินตนา สิงห๑สุรเมธ

97,000.00

ตกลงราคา

ร๎านเขลางค๑แอดเวอร๑ไทซิ่ง กรุป๏ ร๎านเขลางค๑แอดเวอร๑ไทซิ่ง กรุป๏

96,000.00

ตกลงราคา

16,300.00

ตกลงราคา

ร๎านอาทิตยาแอดเวอร๑ไทซิ่ง
กรุป๏
นายวรวิทย๑ ศรีสฤงคาร

ร๎านอาทิตยาแอดเวอร๑ไทซิ่ง
กรุป๏
นายวรวิทย๑ ศรีสฤงคาร

40,000.00

ตกลงราคา

บ.ซายด๑ไทยนิวส๑ จํากัด

บ.ซายด๑ไทยนิวส๑ จํากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่
43
44

45
46
47
48
49
50

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างประชาสัมพันธ๑การจัดงานล๎านนาเซรามิกแฟร๑
ทางหนังสือพิมพ๑เดลินิวส๑
จัดจ๎างผลิตรายการ "มองเมืองเหนือ" จํานวน 1 ครัง้
ผลิตสกรุป๏ ขําว จํานวน 2 สกรุป๏ ผลิตรายการ
"รอบภูมิภาค" จํานวน 1 ครัง้
จัดจ๎างติดตัง้ และรือ้ ถอนป้ายคัทเอ๎าท๑ประชาสัมพันธ๑
งานล๎านนาเซรามิกแฟร๑
จัดจ๎างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ๑งานล๎านนาเซรามิก
แฟร๑พร๎อมติดตัง้ และรือ้ ถอน
จัดจ๎างพิมพ๑แผํนพับประชาสัมพันธ๑ ขนาด A4 3 พับ
และพิมพ๑ไวนิลธงญี่ปุ่น
จัดจ๎างติดตัง้ และรือ้ ถอนป้ายไวนิลประชาสัมพันธ๑
จํานวน 500 ป้าย
จัดจ๎างผลิตรายการ "มองเมืองเหนือ" จํานวน 1 ครัง้
ผลิตสกรุป๏ ขําว จํานวน 2 สกรุป๏
จัดจ๎างตัดเย็บเสื้อยืดสีขาว สคบ. จํานวน 400 ตัว

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
95,000.00 ตกลงราคา นายธนกฤษ๑ พรหมมณี

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
นายธนกฤษ๑ พรหมมณี

15,431.00

ตกลงราคา

นางสาวสิริพันธุ๑ เชียงการ

นางสาวสิริพันธุ๑ เชียงการ

95,000.00

ตกลงราคา

นางสาววรัญชกร เอี่ยมเอื้อยุทธ นางสาววรัญชกร เอี่ยมเอื้อยุทธ

29,773.00

ตกลงราคา

ร๎านลําปางอิงค๑เจ็ท

ร๎านลําปางอิงค๑เจ็ท

50,000.00

ตกลงราคา

บ.มีเดีย สเปนดิง้ จํากัด

บ.มีเดีย สเปนดิง้ จํากัด

80,000.00

ตกลงราคา

นางนลินี เลาหะวิไลย

นางนลินี เลาหะวิไลย

11,731.00

ตกลงราคา

นางสาวสิริพันธุ๑ เชียงการ

นางสาวสิริพันธุ๑ เชียงการ

60,000.00

ตกลงราคา

ร๎านทินอาร๑ต

ร๎านทินอาร๑ต

เหตุผลที่
คัดเลือก
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51
52

จัดจ๎างถํายเอกสารและทําสําเนาสปอตวิทยุ สคบ.
จัดจ๎างเชําเวลาเผยแพรํรายการ "มองเมืองเหนือ"
ความยาว 30 นาที จํานวน 2 ครัง้

53

จัดจ๎างทําป้ายผ๎า อบรมเพิ่มความรูด๎ ๎านกฎหมายฯ
จํานวน 3 ป้าย
จัดจ๎างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ๑การทํองเทีย่ วจังหวัด
ลําปาง จํานวน 2 ป้าย (งบ 5 ล๎าน)
จัดจ๎างทําอาหาร ผูต๎ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขต 15 (น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ สําหรับผูต๎ รวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยเขต 15
(น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)

54

55

56
57

จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมเตรียมการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2555

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
14,400.00 ตกลงราคา ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
24,610.00 ตกลงราคา นางจินตนา สิงห๑สุรเมธ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
นางจินตนา สิงห๑สุรเมธ

1,500.00

ตกลงราคา

ร๎านใหมํโฆษณา

ร๎านใหมํโฆษณา

33,600.00

ตกลงราคา

บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค

บ.ดับเบิ้ลเอ็ม สเตรทิจิค

2,100.00

ตกลงราคา

ร๎านอาหารล็อกโฮม

ร๎านอาหารล็อกโฮม

450.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

3,250.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

เหตุผลที่
คัดเลือก
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58

จัดจ๎างทําอาหารประชุมเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี พ.ศ.2555
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมคณะกรรมการ
รํวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดลําปาง
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมหัวหน๎าสํวน
ราชการ ประจําเดือน สิงหาคม 2553
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 10 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑และวัสดุสํานักงาน จํานวน 10
รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ หมึกเครือ่ งพิมพ๑ จํานวน 11
รายการ (ล๎านนาเซรามิก)

59

60
61
62
63
64
65

จัดจ๎างผลิตรายการ สคบ พบผูบ๎ ริโภค ประจําเดือน
สิงหาคม 2553
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ (OSM)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
720.00 ตกลงราคา ร๎านข๎าวซอยซูเปอร๑

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
ร๎านข๎าวซอยซูเปอร๑

1,750.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

4,750.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

25,460.00
11,905.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร๑
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร๑
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑

39,850.00

ตกลงราคา

ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

10,000.00

ตกลงราคา

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

27,773.00

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร๑

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร๑

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่
66
67
68
69
70
71
72

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ หมึกเครือ่ งพิมพ๑ จํานวน 2
กลํอง (OSM)
จัดซื้อกระดาษถํายเอกสาร 80 รีม
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นสําหรับติดตํอ
ประสานงานอบรมเพิ่มความรูด๎ ๎านกฏหมายฯ
จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 12
รายการ (OSM)
จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 27
รายการ (OSM)
จัดซื้อกลํองใสํ CD จํานวน 400 กลํองๆ ละ 3 บาท
(อบรม)
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
5,600.00 ตกลงราคา ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย

8,000.00
2,500.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
หจก.มิตรดีเซล

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
หจก.มิตรดีเซล

12,227.00

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑

27,773.00

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร๑

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร๑

1,200.00

ตกลงราคา

ร๎านซีดีอาร๑ แอนด๑ คอม

ร๎านซีดีอาร๑ แอนด๑ คอม

10,800.00

ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2553
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เดือน ก.ย. 53
จัดซื้อน้ําดืม่ เดือน ก.ย. 53
จัดซื้อหนังสือพิมพ๑ เดือน ก.ย. 53
จัดจ๎างถํายเอกสาร เดือน ก.ย. 53
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมซักซ๎อมความ
เข๎าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
จัดจ๎างซํอมเปลี่ยนอะไหลํเครือ่ งพิมพ๑คอมพิวเตอร๑
จํานวน 3 รายการ
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมชี้แจงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุํมจังหวัดฯ
จัดจ๎างคัดลอกสําเนาซีดี (การสอบสวนพิจารณาทาง
วินัยข๎าราชการฯ) (อบรม)
จัดจ๎างถํายเอกสารประกอบการอบรมประมวล
จริยธรรมข๎าราชการฯ
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุม
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกฯ

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
57,961.00 ตกลงราคา
570.00 ตกลงราคา
2,450.00 ตกลงราคา
24,390.00 ตกลงราคา
1,750.00 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
นางสาวชัญญา แก๎วกัน

บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร๎านน้ําดืม่ ศรีอิ่นแก๎ว
นายพิสิษฐ๑ กิจกล๎า
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
นางสาวชัญญา แก๎วกัน

1,050.00

ตกลงราคา

ร๎านเจเค.อาร๑.แอพพลิเคชั่น

ร๎านเจเค.อาร๑.แอพพลิเคชั่น

1,750.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

24,000.00

ตกลงราคา

12,095.00

ตกลงราคา

ร๎านอาทิตย แอดเวอร๑ไทซิ่ง
กรุป๏
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ร๎านอาทิตย แอดเวอร๑ไทซิ่ง
กรุป๏
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

1,000.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่
11
12
13

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ๎างตัดเย็บเสื้อยืดสีขาว สํงเสริมคุณธรรมความดี
จัดจ๎างตักถํายสิ่งปฏิกลู อาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง
จํานวน 100 คิว
จัดจ๎างถํายเอกสารโครงการเสริมสร๎างความรูเ๎ กี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
45,000.00 ตกลงราคา ร๎านศิริพรผ๎าฝ้ายดีไซน๑
10,000.00 ตกลงราคา นางกัลยา สร๎อยคํา

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
ร๎านศิริพรผ๎าฝ้ายดีไซน๑
นางกัลยา สร๎อยคํา

13,212.00

ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

2,000.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

14

จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมชี้แจงการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ.2554

15

จัดจ๎างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ๑การทํองเทีย่ วจังหวัด
ลําปาง (งบ 35 ล๎าน)
จัดจ๎างตรวจเช็คทําความสะอาดเครือ่ งพิมพ๑
คอมพิวเตอร๑และลงโปรแกรมเครือ่ งคอมพิวเตอร๑
จํานวน 10 รายการ

21,600.00

ตกลงราคา

บ.ดับเบิ้ลเอ็มสเตรทิจิคจํากัด

บ.ดับเบิ้ลเอ็มสเตรทิจิคจํากัด

4,000.00

ตกลงราคา

หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร๑

หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร๑

จัดจ๎างเปลี่ยนเบรกเกอร๑ 3P ขนาด 160 A
(งบ 5 ล๎าน)

10,500.00

ตกลงราคา

ร๎านแสงฟ้าพาณิชย๑

ร๎านแสงฟ้าพาณิชย๑

16

17

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

18
19

จัดจ๎างทําตรายาง จํานวน 26 อัน
จัดจ๎างทําเอกสารเผยแพรํประชาสัมพันธ๑การคุม๎ ครอง
ผูบ๎ ริโภค

20

จัดจ๎างถํายเอกสารพร๎อมเข๎ารูปเลํมประกอบประชุม
คณะอนุกรรมการการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (OSM)
จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุม อ.ก.บ.ก.
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ (OSM)
จัดจ๎างเหมารถยนต๑ตรู๎ ับ-สํง คณะศึกษางานตาม
โครงการเสริมสร๎างความรูเ๎ กี่ยวกับการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบรม)

21
22
23

24

จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมการติดตาม
ผลการปฎิบัติราชการของผูต๎ รวจกระทรวงมหาดไทย
เขต 15 (น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช)

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
1,815.00 ตกลงราคา ร๎านจิตวัฒนาการพิมพ๑
20,000.00 ตกลงราคา ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
ร๎านจิตวัฒนาการพิมพ๑
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

5,000.00

ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

1,250.00
20,750.00
36,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านรวมกมล คาร๑เซนเตอร๑

นางสาวชัญญา แก๎วกัน
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑
ร๎านรวมกมล คาร๑เซนเตอร๑

250.00

ตกลงราคา

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

นางสาวชัญญา แก๎วกัน

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 4
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2553
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือก
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
และราคา
(ราคากลาง)
16,000.00 ตกลงราคา บ.นิววิริยะยานยนต๑ทัวร๑ จํากัด บ.นิววิริยะยานยนต๑ทัวร๑ จํากัด

25

จัดจ๎างเหมารถบัสเพื่อรับ-สํง คณะผูเ๎ ข๎ารํวมอบรม
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงาน
จังหวัดลําปาง

26

จัดจ๎างเหมาแพ็คเก็จเข๎าชมภูเก็ตแฟนตาซี สําหรับคณะ
ผูเ๎ ข๎ารํวมอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสํานักงานจังหวัดลําปาง

70,200.00

ตกลงราคา

นางกุศล หมืน่ เดช

นางกุศล หมืน่ เดช

27

จัดจ๎างเหมาเรือและคําเข๎าชมอุทยานหมูเํ กาะพีพี
จ.กระบี่
จัดจ๎างเหมารถยนต๑ตู๎ รับ-สํง คณะผูเ๎ ข๎ารํวมอบรม
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
จัดจ๎างทําแผํนพับประชาสัมพันธ๑คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดลําปาง
จัดจ๎างเปลี่ยนอะไหลํลิฟท๑ จํานวน 2 รายการ

49,680.00

ตกลงราคา

นายสังคม สงวนวงศ๑

นายสังคม สงวนวงศ๑

24,500.00

ตกลงราคา

นางอํานวยพร ชํางเขียน

นางอํานวยพร ชํางเขียน

14,000.00

ตกลงราคา

ร๎านจิตวัฒนาการพิมพ๑

ร๎านจิตวัฒนาการพิมพ๑

43,228.00

ตกลงราคา

บ.เชียงใหมํลิฟท๑อนิ เตอร๑ จํากัด บ.เชียงใหมํลิฟท๑อนิ เตอร๑ จํากัด

1,000.00

ตกลงราคา

ร๎านป้ายทอง

28
29
30
31

จัดจ๎างทําป้ายประชาสัมพันธ๑ศูนย๑ประสานงาน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําปาง

ร๎านป้ายทอง

เหตุผลที่
คัดเลือก
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32

จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่ ประชุมหัวหน๎าสํวน
ราชการ ประจําเดือน กันยายน 2553

33

จัดจ๎างผลิตรายการ สคบ พบผูบ๎ ริโภค ประจําเดือน
กันยายน 2553
จัดจ๎างดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ล๎านนาเซรามิกแฟร๑
จัดจ๎างดําเนินการประเมินผลโครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
แมํน้ําวังแบบบูรณาการ

34
35
36

37
38
39

จัดจ๎างถํายเอกสารและเข๎ารูปเลํมผลการประเมิน
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแมํน้ําวังแบบบูรณาการ
ประจําปีงบประมาณ 2553
จัดจ๎างถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํมผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการล๎านนาเซรามิกแฟร๑
จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว (กระดาษชําระ)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 3 รายการ

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
4,750.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา แก๎วกัน

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
นางสาวชัญญา แก๎วกัน

10,000.00

ตกลงราคา

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

น.ส.อัจฉรา กาญจนกูล

100,000.00

ตกลงราคา

นางขวัญนภา สุขคร

นางขวัญนภา สุขคร

100,000.00

ตกลงราคา

นางขวัญนภา สุขคร

นางขวัญนภา สุขคร

54,000.00

ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซ็นเตอร๑

ร๎านแอ๎วเซ็นเตอร๑

50,000.00

ตกลงราคา

ร๎านแอ๎วเซ็นเตอร๑

ร๎านแอ๎วเซ็นเตอร๑

660.00
880.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก.ลําปางเสรีสรรพสินค๎า
ร๎านเจเคอาร๑.แอพพลิเคชั่น

หจก.ลําปางเสรีสรรพสินค๎า
ร๎านเจเคอาร๑.แอพพลิเคชั่น

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 6
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2553
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ (อบรมเรือ่ ง
จริยธรรมข๎าราชการฯ)
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นสําหรับใช๎ติดตํอ
ประสานงาน (อบรมเรือ่ งจริยธรรมข๎าราชการฯ)
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (เครือ่ งคิดเลข)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ หมึกเครือ่ งพิมพ๑
จัดซื้อโต๏ะคอมพิวเตอร๑ จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 7 รายการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4 รายการ
จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 2
รายการ
จัดซื้อโปรแกรม ArcGIS10 ArcViewSingle
จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร๑ เครือ่ งสํารองไฟและ
จอมอนิเตอร๑

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
9,000.00 ตกลงราคา ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
ร๎านแอ๎วเซนเตอร๑

3,000.00

ตกลงราคา

บ.พัฒนาสหกล จํากัด

บ.พัฒนาสหกล จํากัด

2,695.00
7,200.00
3,000.00
10,590.00
9,075.00
7,900.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร๎านบรรณศิลป์
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย
หจก.น้ําล๎อมการไฟฟ้า
หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร๑
หจก.น้ําล๎อมการไฟฟ้า
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑

ร๎านบรรณศิลป์
ร๎านเอ็น.อาร๑.ซัพพลาย
หจก.น้ําล๎อมการไฟฟ้า
หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร๑
หจก.น้ําล๎อมการไฟฟ้า
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑

99,000.00

ตกลงราคา

56,350.00

ตกลงราคา

บ.อีเอสอาร๑ไอ (ประเทศไทย) บ.อีเอสอาร๑ไอ (ประเทศไทย)
จํากัด
จํากัด
หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร๑
หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร๑

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 7
แบบ สชร. 11
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2553
ชื่อหน่วนงาน สานักงานจังหวัดลาปาง

ลาดับที่
50
51
52
53

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 2
รายการ (OSM)
จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 11
รายการ (OSM)
จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 8
รายการ (งบ 5 ล๎าน)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 2 รายการ

วงเงิน
ผู้เสนอราคา
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
14,790.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร๑

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร๑

33,866.00

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑

6,177.00

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑

6,439.00

ตกลงราคา

บ.สมาร๑ทโซลูชั่น คอมพิวเตอร๑ บ.สมาร๑ทโซลูชั่น คอมพิวเตอร๑
จํากัด
จํากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก

