แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕4
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
๑

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ต.ค. ๕4
(งบพัฒนาจังหวัด)
๒ ซื้อน้ําดื่ม เดือน ต.ค. ๕4 (งบ สป.มท.)
๓ ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ต.ค. ๕4 (งบ สป.มท.)
๔ จ้างถ่ายเอกสาร เดือน ต.ค. ๕4 (งบพัฒนาจังหวัด)
๕ จ้างตรวจเช็คระยะ 150,000 กม. รถยนต์โตโยต้า หมายเลข
ทะเบียน นก 2992 ลําปาง จํานวน 16 รายการ (เงินกัน)
๖ จ้างทําป้ายไวนิลพิธีตักน้ําและพิธีเสกทําน้ําพระพุทธมนต์
จํานวน 3 ป้าย (งบ สป.มท.)
๗ จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน
ม-4115 ลําปาง จํานวน 2 รายการ (เงินกัน)
๘ จ้างซักผ้าปูโต๊ะ ห้องประชุม 1 (เงินกัน)
9 ซื้อวัสดุสํานักงาน (ธง) จํานวน 3 รายการ (งบเสกน้ํา)
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (งบ สป.มท.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

31,391.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
หจก.โตโยต้าลําปาง

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
หจก.โตโยต้าลําปาง

2,525.00 ตกลงราคา ร้านอิน แอนด์ เอาท์

ร้านอิน แอนด์ เอาท์

270.00
770.00
13,770.00
15,074.16

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

802.50 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่
2,400.00 ตกลงราคา ร้านศรีกัญญาผ้าม่าน
8,250.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
750.00 ตกลงราคา ร้านเจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น

ร้านพิภพอะไหล่
ร้านศรีกัญญาผ้าม่าน
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
ร้านเจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕4
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
9
10
11
12
13

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พ.ย. ๕4
(งบพัฒนาจังหวัด)
ซื้อน้ําดื่ม เดือน พ.ย. ๕4 (งบ สป.มท.)
ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ย. ๕4 (งบ สป.มท.)
จ้างถ่ายเอกสาร เดือน พ.ย. ๕4 (งบพัฒนาจังหวัด)
จ้างตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้ จํานวน 3 รายการ (เงินกัน)
จ้างรื้อพรม ห้องประชุม 1 จํานวน 296.98 ตารางหลา
(เงินกัน)
จ้างทําขาตั้งพวงมาลา จํานวน 145 อัน (เงินกัน)
จ้างติดโปสเตอร์ชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวลงบนพลาสติกลูกฟูก จํานวน 25 ชุด (งบ สป.มท.)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ จํานวน 3 ตลับ
(งบ สป.มท.)
ซื้อพรม ยี่ห้อ Carpets Inter รุ่น Asset สี Ocean Blue
พร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุม 1 (เงินกัน)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2 รายการ (งบ สป.มท.)
ซื้อกรอบทอง ขนาด 12 x 18 นิ้ว จํานวน 19 ชุด
(งบ สป.มท.)
ซื้อเครื่องไทยธรรม จํานวน 5 รายการ งานพระราชพิธีมหามงคล
พระชนมพรรษาฯ (งบ สป.มท.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

36,330.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด
480.00
760.00
20,668.00
33,000.00
20,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
นางสาวบุญทอง อินปันบุตร
นายสมโภชน์ วิศักดิ์ศิริ

52,200.00 ตกลงราคา ร้านอิน แอนด์ เอาท์
1,875.00 ตกลงราคา ร้านอิน แอนด์ เอาท์
1,650.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย
98,000.00 ตกลงราคา ร้านศรีกัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
นางสาวบุญทอง อินปันบุตร
นายสมโภชน์ วิศักดิ์ศิริ
ร้านอิน แอนด์ เอาท์
ร้านอิน แอนด์ เอาท์
ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย
ร้านศรีกัญญา

510.00 ตกลงราคา หจก.ลําปางเสรีสรรพสินค้า
6,650.00 ตกลงราคา ร้านอิน แอนด์ เอาท์

หจก.ลําปางเสรีสรรพสินค้า
ร้านอิน แอนด์ เอาท์

2,012.00 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕4
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
๑

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ธ.ค. ๕4
(งบพัฒนาจังหวัด)
๒ ซื้อน้ําดื่ม เดือน ธ.ค. ๕4 (งบ สป.มท.)
๓ ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ธ.ค. ๕4 (งบ สป.มท.)
๔ จ้างถ่ายเอกสาร เดือน ธ.ค. ๕4 (งบพัฒนาจังหวัด)
๕ จ้างทําป้ายโฟมงานพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน (งบ สป.มท.)
๖ จ้างทําพลุจุดเฉลิมฉลองงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (งบ สป.มท.)
๗ จ้างทําภัตตาหารเช้าถวายพระสงฆ์ (ข้าวต้ม) จํานวน 100 ชุด
(งบ สป.มท.)
๘ จ้างตกแต่งดอกไม้สดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (งบ สป.มท.)
๙ จ้างตรวจเช็คระบบสวิทซ์คอมเพรสเซอร์และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์
ยี่ห้อโฟล์ค หมายเลขทะเบียน นข-1199 ลําปาง
จํานวน 5 รายการ (เงินกัน)
๑๐ จ้างตรวจเช็คระยะ 160,000 กม. และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์โต
โยต้า หมายเลขทะเบียน กฉ-2112 ลําปาง จํานวน 19 รายการ
(เงินกัน)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

54,689.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด
495.00
780.00
12,352.00
1,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านศิลปโฆษณา

27,260.00 ตกลงราคา นายสิริเชษฐ ศรีสุวรรณ
5,000.00 ตกลงราคา นางสมศรี ขันสี
17,960.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก
4,515.40 ตกลงราคา บ.ไทยยานยนตร์ เซลส์แอนด์
เซอร์วิส
12,150.92 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลําปาง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านศิลปโฆษณา
นายสิริเชษฐ ศรีสุวรรณ
นางสมศรี ขันสี
ร้านใบปริก
บ.ไทยยานยนตร์ เซลส์แอนด์
เซอร์วิส
หจก.โตโยต้าลําปาง

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า ๒
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕4
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

11 จ้างตรวจเช็คระยะ 170,000 กม. และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์โต
โยต้า หมายเลขทะเบียน กง-1991 ลําปาง จํานวน 6 รายการ (งบ
สป.มท.)
12 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน
ม-4115 ลําปาง จํานวน 5 รายการ (เงินกัน)
13 จ้างถ่ายเอกสารเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 (งบพัฒนาจังหวัด)
14 จ้างถ่ายเอกสารแผนงานเพื่อให้ความเชื่อเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดลําปาง
(งบพัฒนาจังหวัด)
15 จ้างติดตั้งตู้ควบคุมการทํางานสลับการเดินเครื่องปรับอากาศพร้อม
อุปกรณ์ห้องระบบเครื่องมือสื่อสาร จํานวน 7 รายการ
(งบ สป.มท.)
16 จ้างเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง รถยนต์อีซูซุ หมายเลขทะเบียน
ข-5538 ลําปาง จํานวน 2 รายการ (เงินกัน)
17 จ้างทําตรายาง จํานวน 3 รายการ (งบ สป.มท.)
18 จ้างผลิตรายการ "สคบ พบผู้บริโภค ปี 55" (งบสคบ.)
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ (งบ สป.มท.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

2,587.26 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลําปาง

866.70 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
หจก.โตโยต้าลําปาง

ร้านพิภพอะไหล่

15,232.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

55,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

5,100.00 ตกลงราคา ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

1,411.47 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่

ร้านพิภพอะไหล่

520.00 ตกลงราคา ร้านดี้-กราฟิค
10,000.00 ตกลงราคา นางสาวหอมนวล ศรีริ
12,500.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ร้านดี้-กราฟิค
นางสาวหอมนวล ศรีริ
ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 3
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕4
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

20 ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 รายการ
(งบสคบ)
21 ซื้อวัสดุสํานักงาน ปากกาหมึกเจล จํานวน 1 โหล (งบ สป.มท.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

4,350.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
550.00 ตกลงราคา ร้านบรรณศิลป์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
ร้านบรรณศิลป์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
๑

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ม.ค. ๕5
(งบพัฒนาจังหวัด)
๒ ซื้อน้ําดื่ม เดือน ม.ค. ๕5 (งบ สป.มท.)
๓ ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ม.ค. ๕5 (งบ สป.มท.)
๔ จ้างถ่ายเอกสาร เดือน ม.ค. ๕5 (งบพัฒนาจังหวัด)
๕ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ จํานวน 2 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อ
ถอนบริเวณแยกภาคเหนือ และบริเวณแยกโยนก
(งบพัฒนาจังหวัด)
๖ จ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มรายละเอียด แผนงาน โครงการผล
การดําเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณฯ (งบพัฒนาจังหวัด)
๗ จ้างทําป้ายพลาสติกติดหน้าห้องทํางาน ผวจ.ลป. รองผวจ.ลป.
จํานวน 2 รายการ (งบ สป.มท.)
๘ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลยินดีต้อนรับ นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทีรวงมหาดไทย (งบพัฒนาจังหวัด)
๙ จ้างทําป้ายโฟม ยินดีต้อนรับ นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย (งบพัฒนาจังหวัด)
10 จ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (งบพัฒนาจังหวัด)
11 จ้างตกแต่งดอกไม้สดงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช" (งบ สป.มท.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

66,572.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด
555.00
2,550.00
21,864.00
76,700.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านอาทิตยา แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป

15,200.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์
350.00 ตกลงราคา ร้านป้ายทอง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านอาทิตยา แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป

ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านป้ายทอง

24,650.00 ตกลงราคา ร้านอาทิตยา แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป ร้านอาทิตยา แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป
1,000.00 ตกลงราคา ร้านอาทิตยา แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป ร้านอาทิตยา แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป
24,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์
4,080.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านใบปริก

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 2
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

12 จ้างติดตั้งเครื่องขยายเสียงสําหรับประกอบงานรัฐพิธี
"วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (งบ สป.มท.)
13 จ้างผลิตรายการ "สคบ พบผู้บริโภค ปี 55" (งบสคบ.)
14 จ้างทําตรายาง จํานวน 25 อัน (งบ สป.มท.)
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษชําระ (งบ สป.มท.)
16 ซื้อออดไร้สาย จํานวน 1 ชุด (งบ สป.มท.)
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5
รายการ (งบ สป.มท.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

3,500.00 ตกลงราคา นายชานันทร์ นาคเงิน
10,000.00
2,115.00
314.00
250.00
15,400.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นางสาวหอมนวล ศรีริ
ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์
หจก.ลําปางเสรีสรรพสินค้า
ร้านเจียวพานิช
ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
นายชานันทร์ นาคเงิน
นางสาวหอมนวล ศรีริ
ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์
หจก.ลําปางเสรีสรรพสินค้า
ร้านเจียวพานิช
ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ก.พ. ๕5
(งบพัฒนาจังหวัด)
ซื้อน้ําดื่ม เดือน ก.พ. ๕5 (งบ สป.มท.)
ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ก.พ. ๕5 (งบ สป.มท.)
จ้างถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ. ๕5 (งบพัฒนาจังหวัด)
จ้างทําพวงมาลา วันทหารผ่านศึก ประจําปี 2555
จํานวน 1 พวง (งบ สป.มท.)
จ้างตกแต่งระบายผ้าพระฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าศรีรัศมิ์ฯ (งบ สป.มท.)
จ้างทําพวงมาลัยข้อพระกร รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ศรีรัศมิ์ฯ จํานวน 2 พวงๆ ละ 1,000 บาท (งบ สป.มท.)

๒
๓
๔
๕
6
7

8

จ้างตรวจเช็คระยะ 170,000 กม. รถยนต์โตโยต้า หมาเลข
กฉ - 2111 ลป จํานวน 10 รายการ (งบ สป.มท.)
9 จ้างทําพวงมาลัยข้อพระกร รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จํานวน 2 พวงๆ ละ 500 บาทเ (งบ สป.มท.)
10 จ้างพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 12 x 24 เมตร พร้อมติดตั้ง
และรื้อถอน ณ บริเวณสี่แยกภาคเหนือ
11 จ้างผลิตรายการ "สคบ พบผู้บริโภค ปี 55"

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

51,706.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด
570.00
2,845.00
19,974.00
1,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านใบปริก

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านใบปริก

1,200.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านใบปริก

2,000.00 ตกลงราคา ร้านดอกไม้ครูแว้

ร้านดอกไม้ครูแว้

7,925.49 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลําปง

หจก.โตโยต้าลําปง

1,000.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านใบปริก

38,000.00 ตกลงราคา ร้านอิน แอนด์ เอาท์

ร้านอิน แอนด์ เอาท์

10,000.00 ตกลงราคา นางสาวหอมนวล ศรีริ

นางสาวหอมนวล ศรีริ

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 2
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

435.00 ตกลงราคา ร้านเบตงมินิมาร์ท
2,200.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้านเบตงมินิมาร์ท
ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
๑

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มี.ค. ๕5
(งบพัฒนาจังหวัด)
๒ ซื้อน้ําดื่ม เดือน มี.ค. ๕5 (งบ สป.มท.)
๓ ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน มี.ค. ๕5 (งบ สป.มท.)
๔ จ้างถ่ายเอกสาร เดือน มี.ค. ๕5 (งบพัฒนาจังหวัด)
๕ จ้างตรวจเช้คระยะ 210,000 กม. รถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กก8118 ลําปาง จํานวน 8 รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)
6 จ้างทําอาหารเย็นสําหรับผุ้เข้าร่วมงานฉายภาพยนต์สามมิติ
รอบปฐมทัศน์ของโลกในจังหวัดลําปาง ตํานานม้าไทย
มรดกไทย มรดกโลก (งบพัฒนาจังหวัด)
7 จ้างทําอาหารเช้าสําหรับคณะจัดทําภาพยนตร์สามมิติ
(งบพัฒนาจังหวัด)
8 จ้างทําอาหารกลางวันสําหรับคณะจัดทําภาพยนตร์สามมิติ
(งบพัฒนาจังหวัด)
9 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับคณะจัดทําภาพยนตร์
สามมิติ (งบพัฒนาจังหวัด)
10 จ้างผลิตรายการ "สคบ พบผู้บริโภค ปี 55" (งบสคบ.)
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเติมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน
3 ตลับ (งบพัฒนาจังหวัด)
12 ซื้อกรอบรูป ขนาด A4 จํานวน 9 อัน (งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

50,560.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด
705.00
3,015.00
17,590.00
6,117.19

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
หจก.โตโยต้าลําปง

52,500.00 ตกลงราคา นางสาวพิมพ์จักร ชิวารักษ์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
หจก.โตโยต้าลําปง
นางสาวพิมพ์จักร ชิวารักษ์

1,310.00 ตกลงราคา ร้านเรือนไอยรา

ร้านเรือนไอยรา

1,943.00 ตกลงราคา ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่ง

ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่ง

750.00 ตกลงราคา นางนภาพร ฟูวังหม้อ

นางนภาพร ฟูวังหม้อ

10,000.00 ตกลงราคา นางสาวหอมนวล ศรีริ
1,650.00 ตกลงราคา ร้านซี.พี.คอมเซอร์วิส

นางสาวหอมนวล ศรีริ
ร้านซี.พี.คอมเซอร์วิส

2,700.00 ตกลงราคา ร้านดีโซน กรอบรูป

ร้านดีโซน กรอบรูป

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
๑

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน เม.ย. ๕5
(งบพัฒนาจังหวัด)
๒ ซื้อน้ําดื่ม เดือน เม.ย. ๕5 (งบ สป.มท.)
๓ ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน เม.ย. ๕5 (งบ สป.มท.)
๔ จ้างถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย. ๕5 (งบพัฒนาจังหวัด)
5 จ้างตักถ่ายสิ่งปฏิกูลอาคารศลากลางจังหวัดลําปาง
จํานวน 200 คิว (งบ สป.มท.)
6 จ้างเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์มิตซูบิชิ ทะเบียน วฮ-5880 กทม.
จํานวน 5 รายการ (งบ สป.มท.)
7 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารศาลากลาง
จังหวัดลําปาง (ตัวหลัง) จํานวน 4 รายการ (งบ สป.มท.)
8 จ้างทําพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ
พร้อมเข้ากรอบ จํานวน 1 รูป (งบพัฒนาจังหวัด)
9 จ้างทําป้ายโฟม วันพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ปี2555
(งบพัฒนาจังหวัด)
10 จ้างตกแต่งดอกไม้สด วันพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ปี2555
(งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

64,680.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด
570.00
2,885.00
19,720.00
20,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
นางกลัยา สร้อยคํา

4,012.50 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
นางกลัยา สร้อยคํา
ร้านพิภพอะไหล่

48,043.00 ตกลงราคา บ.เชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์ จํากัด บ.เชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์ จํากัด
2,200.00 ตกลงราคา ร้านอินแอนด์เอาท์

ร้านอินแอนด์เอาท์

600.00 ตกลงราคา ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

7,870.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านใบปริก

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 2
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

11 จ้างทําพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (งบพัฒนาจังหวัด)
12 จ้างเหมาจัดสร้างพระเมรุสําหรับใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
(งบพัฒนาจังหวัด)
13 จ้างตกแต่งดอกไม้สดและระบายผ้าสีขาว-ดํา งานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (งบพัฒนาจังหวัด)
14 จ้างเหมาจัดชุดการแสดง จํานวน 2 ชุด ชึดฟ้อนสไบและ
ชุดฟ้อนจ้องก่ําเบ้อ (งบพัฒนาจังหวัด)
15 จ้างเหมาจัดชุดการแสดง จํานวน 2 ชุด ชุดรําขันดอกและ
ชุดฟ้อนวี (งบพัฒนาจังหวัด)
16 จ้างเหมาจัดชุดการแสดง ชุดฟ้อนเล็บ (งบพัฒนาจังหวัด)
17 จ้างทําพลุ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
(งบพัฒนาจังหวัด)
18 จ้างทําอาหารกล่องสําหรับตํารวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่
(งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

4,000.00 ตกลงราคา ร้านอินแอนด์เอาท์

ร้านอินแอนด์เอาท์

80,000.00 ตกลงราคา นางนิลุบล สุ่มยศ

นางนิลุบล สุ่มยศ

7,000.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านใบปริก

5,000.00 ตกลงราคา นางสาวมณีนุช กันจันวงศ์

นางสาวมณีนุช กันจันวงศ์

5,000.00 ตกลงราคา นางสุทธิณา พรมมูล

นางสุทธิณา พรมมูล

2,500.00 ตกลงราคา นายพชร วิวุฒิ
18,700.00 ตกลงราคา นางนิลุบล สุ่มยศ

นายพชร วิวุฒิ
นางนิลุบล สุ่มยศ

17,500.00 ตกลงราคา นางอนงค์ ศรีอิ่นแก้ว

นางอนงค์ ศรีอิ่นแก้ว

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 3
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

19 จ้างทําตรายาง จํานวน 25 อัน (งบ สป.มท.)
20 จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ดดยสารอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง
(ด้านหลัง) Control Car BoX (งบพัฒนาจังหวัด)
21 จ้างจัดขบวนแห่สลุงหลวง งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง
นครลําปาง ประจําปี 2555 (งบพัฒนาจังหวัด)
22 จ้างเปลี่ยนระบบควบคุมมอเตอร์จ่ายไฟลิฟท์ดดยสารอาคารศาลา
กลางจังหวัดลําปาง (ด้านหน้า) (งบพัฒนาจังหวัด)
23 จ้างติดตั้งเครื่องเสียงงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (งบพัฒนาจังหวัด)
24 จ้างตกแต่งดอกไม้สด งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (งบพัฒนาจังหวัด)
25 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จํานวน 18
รายการ (งบ สป.มท.)
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4
รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)
27 ซื้อเครื่องไทนธรรม ผ้าสบง จํานวน 9 ผืนๆ ละ 140 บาท
(งบพัฒนาจังหวัด)
28 ซื้อดอกไม้จันทน์ จํานวน 200 ช่อ (งบ สป.มท.)
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4 รายการ (งบ สป.มท.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

2,350.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์
ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์
32,100.00 ตกลงราคา บ.เชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์ จํากัด บ.เชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์ จํากัด
100,000.00 ตกลงราคา ร้านบ้านบายศรี

ร้านบ้านบายศรี

72,760.00 ตกลงราคา บ.เชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์ จํากัด บ.เชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์ จํากัด
3,500.00 ตกลงราคา นายชานินทร์ นาคเงิน

นายชานินทร์ นาคเงิน

5,420.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านใบปริก

11,500.00 ตกลงราคา ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

21,450.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

1,260.00 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

2,000.00 ตกลงราคา นางอํานวย จิราวัฒน์
1,208.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็คโทรนิค

นางอํานวย จิราวัฒน์
ร้านชุมพลอีเล็คโทรนิค

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 4
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
30
31
32
33

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3 รายการ (งบ สป.มท.)
ซื้อจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer (สคบ.)
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จํานวน 100 รีม (งบ สป.มท.)
ซื้อปากกาลูกลื่น ยี่ห้อ Big จํานวน 42 ด้าม (งบ สป.มท.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
630.00
3,590.00
10,000.00
252.00

วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บ.ลําปางเสรีสรรพสินค้า
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านบรรณศิลป์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ.ลําปางเสรีสรรพสินค้า
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านบรรณศิลป์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
5
6
7
8
9
10
11
12
13

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พ.ค. ๕5
(งบพัฒนาจังหวัด)
ซื้อน้ําดื่ม เดือน พ.ค. ๕5 (งบ สป.มท.)
ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ค. ๕5 (งบ สป.มท.)
จ้างถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค. ๕5 (งบพัฒนาจังหวัด)
จ้างทําป้าโฟม วันฉัตรมงคล (งบ 500,000)
จ้างตกแต่งดอกไม้สด วันฉัตรมงคล (งบ 500,000)
จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ยี่ห้ออีซุซุ ทะเบียน
ข-5538 ลําปาง จํานวน 12 รายการ (งบ 500,000)
จ้างถ่ายเอกสาร PMQA จํานวน 11,040 แผ่น
(งบพัฒนาจังหวัด)
จ้างทําอาหารกลางวันผู้แทนพระองค์ นายมนัส โนนุช
(งบพัฒนาจังหวัด)
จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ลําโพง (งบ สป.มท.)
จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์วีโก้ ทะเบียน กฉ-2111
ลําปาง จํานวน 3 รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)
จ้างตรวจเช็คระยะ 180,000 กม. รถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กง1991 ลําปาง จํานวน 8 รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)
จ้างพิมพ์ซองจดหมายครุฑพับสี่ จํานวน 20,000 ซอง
(งบ สป.มท.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

49,430.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด
645.00
2,965.00
25,046.00
500.00
8,825.00
21,507.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านศิลปโฆษณา
ร้านใบปริก
ร้านพิภพอะไหล่

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านศิลปโฆษณา
ร้านใบปริก
ร้านพิภพอะไหล่

4,416.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

4,500.00 ตกลงราคา บ.ลําปางเวียงทอง จํากัด

บ.ลําปางเวียงทอง จํากัด

2,500.00 ตกลงราคา ร้านไพสาลอิเล็คโทรนิค
4,911.30 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลําปง

ร้านไพสาลอิเล็คโทรนิค
หจก.โตโยต้าลําปง

3,641.21 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลําปง

หจก.โตโยต้าลําปง

12,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 2
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
14 จ้างลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 เครื่อง
(งบพัฒนาจังหวัด)
15 จ้างตรวจเช้คและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนตืโตโยต้า ทะเบียน
ม-4115 ลําปาง จํานวน 6 รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)
16 จ้างทําพวงมาลา วันรพี จํานวน 1 พวง (งบ สป.มท.)
17 จ้างปะยางรถยนต์ รถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กง-1991 ลําปาง
จํานวน 3 จุด (งบ สป.มท.)
18 จ้างถ่ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ (งบพัฒนาจังหวัด)
19 จ้างผลิตรายการ "สคบ พบผู้บริโภค ปี 55"
20 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ (งบ สป.มท.)
21 ซื้อเครื่องไทยธรรม ผ้าสบง จํานวน 9 ผืน งานวันฉัตรมงคล
(งบ 500,000)
22 ซื้อเครื่องโทรสาร ยี่ห้อบราเทอร์ จํานวน 1 เครื่อง
(งบ 500,000)
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4
รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)
24 ซื้อเก้าอี้บุนวม 2 ตัว และตู้เก็บเอกสาร (งบ สป.มท.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

5,850.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

1,733.40 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่

ร้านพิภพอะไหล่

1,000.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก
300.00 ตกลงราคา หจก.พีเอสออโต้ไทร์

ร้านใบปริก
หจก.พีเอสออโต้ไทร์

1,000.00
10,000.00
4,990.00
1,260.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านแอ้วเซนเตอร์
นางสาวหอมนวล ศรีริ
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

ร้านแอ้วเซนเตอร์
นางสาวหอมนวล ศรีริ
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

3,290.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

12,650.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

6,100.00 ตกลงราคา หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์

หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 3
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)
26 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 กล่อง
(งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

6,910.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์
2,800.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์
ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
๑

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มิ.ย. ๕5
(งบพัฒนาจังหวัด)
๒ ซื้อน้ําดื่ม เดือน มิ.ย. ๕5 (งบ สป.มท.)
๓ ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน มิ.ย. ๕5 (งบ สป.มท.)
๔ จ้างถ่ายเอกสาร เดือน มิ.ย. ๕5 (งบพัฒนาจังหวัด)
๕ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8
(งบ 500,000)
๖ จ้างทําพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พร้อมเข้า
กรอบ จํานวน 1 รูป (งบ 500,000)
๗ จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ Smile line Smile team 1567
จํานวน 1 ป้าย (งบพัฒนาจังหวัด)
๘ จ้างตกแต่งระบายผ้าพระฉายาลักษณ์ฯ (งบ 500,000)
๙ จ้างทําป้ายเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งด้านหน้าอาคารศาลากลาง
จังหวัดลําปาง (งบ 500,000)
๑๐ จ้างตรวจเช็คระยะ 180,000 กม. รถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กฉ2111 ลําปาง จํานวน 10 รายการ (งบสป.มท.)
๑๑ จ้างผลิตรายการ "สคบ พบผู้บริโภค ปี 55"
12 จ้างจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิ
สาขบูชา (งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

33,855.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด
570.00
2,980.00
21,740.00
99,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
หจก.เทพวิษณุ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
หจก.เทพวิษณุ

1,900.00 ตกลงราคา ร้านอินแอนด์เอาท์

ร้านอินแอนด์เอาท์

7,600.00 ตกลงราคา ร้านอินแอนด์เอาท์

ร้านอินแอนด์เอาท์

3,500.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก
9,970.00 ตกลงราคา ร้านอินแอนด์เอาท์

ร้านใบปริก
ร้านอินแอนด์เอาท์

3,814.55 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลําปง

หจก.โตโยต้าลําปง

10,000.00 ตกลงราคา นางสาวหอมนวล ศรีริ
1,500,000.00
บ.มหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

นางสาวหอมนวล ศรีริ

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 2
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสํานักงาน
จํานวน 3 รายการ (งบ 300,000)
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2
รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)
14 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงานและวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ
(งบ 300,000)
15 ซื้อยางรถยนต์ ยี่ห้อ MICHELIN จํานวน 4 เส้น รถยนต์โตโยต้า
ทะเบียน กง-1991 ลําปาง (งบ 500,000)
15 ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ จํานวน 4 รายการ (งบสป.มท.)
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่านไฟฉาย) (งบปกติ)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

47,490.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

15,900.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

36,400.00 ตกลงราคา หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์

หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์

19,600.00 ตกลงราคา หจก.พีเอสออโต้ไทร์

หจก.พีเอสออโต้ไทร์

10,660.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์
228.00 ตกลงราคา ร้านปัญญาซุปเปอร์ค้าส่ง

หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์
ร้านปัญญาซุปเปอร์ค้าส่ง

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
๑

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ก.ค. ๕5
(งบพัฒนาจังหวัด)
๒ ซื้อน้ําดื่ม เดือน ก.ค. ๕5 (งบ สป.มท.)
๓ ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ก.ค. ๕5 (งบ สป.มท.)
๔ จ้างถ่ายเอกสาร เดือน ก.ค. ๕5 (งบพัฒนาจังหวัด)
๕ จ้างทําพวงมาลาวันคล้ายวันอสัญกรรมจอมพลและ
มหาอํามาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (งบ สป.มท.)
๖ จ้างทําป้ายโฟมวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(งบ 500,000)
๗ จ้างตกแต่งดอกไม้สดงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(งบ 500,000)
๘ จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลําปาง
(งบ 300,000)
๙ จ้างตักถ่ายสิ่งปฏิกูลอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง จํานวน 200
คิว (งบ สป.มท.)
๑๐ จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์โตโยต้า ทะเบียน
นก-2992 ลําปาง จํานวน 21 รายการ (งบ สป.มท.)
๑๑ จ้างทําพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
พร้อมกรอบหลุยส์ จํานวน 1 รูป (งบ 500,000)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

49,680.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด
570.00 ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
1,000.00 ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านใบปริก

600.00 ตกลงราคา ร้านศิลปโฆษณา
9,980.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านใบปริก
ร้านศิลปโฆษณา
ร้านใบปริก

97,000.00 ตกลงราคา หจก.พรสวรรค์บิวด์แอนด์เซอร์วิส หจก.พรสวรรค์บิวด์แอนด์เซอร์วิส
20,000.00 ตกลงราคา นางกัลยา สร้อยคํา

นางกัลยา สร้อยคํา

18,004.89 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลําปง

หจก.โตโยต้าลําปง

4,800.00 ตกลงราคา ร้านอินแอนด์เอาท์

ร้านอินแอนด์เอาท์

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 2
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
12 จ้างตกแต่งดอกไม้สดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ (งบ 500,000)
13 จ้างทําภัตตาหารถวายพระสงฆ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ (งบ 500,000)
14 จ้างทําพานดอกไม้สดถวายพระพรพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จํานวน 2 พาน (งบ 500,000)
15 จ้างทําป้ายไวนิลโครงการรวมใจปฏิบัติธรรมฯ
(ฝึกอบรมงบพัฒนาจังหวัด)
16 จ้างตกแต่งดอกไม้สดและระบายผ้าโครงการรวมใจปฏิบัติธรรมฯ
(ฝึกอบรมงบพัฒนาจังหวัด)
17 จ้างทําวุฒิบัตรโครงการรวมใจปฏิบัติธรรมฯ
(ฝึกอบรมงบพัฒนาจังหวัด)
18 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฝึกอบรม PPIS Version 5 (ฝึกอบรม
งบพัฒนาจังหวัด)
19 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลฝึกอบรม PPIS Version 5 จํานวน 1 ป้าย
(ฝึกอบรมงบพัฒนาจังหวัด)
20 จ้างผลิตรายการ "สคบ พบผู้บริโภค ปี 55"

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

13,870.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้านใบปริก

5,000.00 ตกลงราคา นางสมศรี ขันสี

นางสมศรี ขันสี

3,000.00 ตกลงราคา ร้านดอกไม้ราชาวดี

ร้านดอกไม้ราชาวดี

1,000.00 ตกลงราคา ร้านอินแอนด์เอาท์

ร้านอินแอนด์เอาท์

1,374.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก

ร้านใบปริก

900.00 ตกลงราคา วัดบรรพตสถิต
2}910.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์
350.00 ตกลงราคา หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย
10,000.00 ตกลงราคา นางสาวหอมนวล ศรีริ

วัดบรรพตสถิต
ร้านแอ้วเซนเตอร์
หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย
นางสาวหอมนวล ศรีริ

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 3
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
21 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 รีม (งบ 300,000)
22 ซื้อบัตร TOT Prepaid จํานวน 3 รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)
23 ซื้อชุดปฏิบัติธรรมสีขาว จํานวน 90 ชุด (ฝึกอบรม งบพัฒนา
จังหวัด)
24 ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาย ยี่ห้อ SMARTFORM จํานวน 3 ตู้
(งบ 300,000)
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5
รายการ (งบพัฒนาจังหวัด)
26 ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 11 รายการ
(งบ 300,000)
27 ซื้อวัสดุสํานักงานลัวะสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ
(งบพัฒนาจังหวัด)
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่านชาร์ทยี่ห้อ SANYO)
(ฝึกอบรม งบพัฒนาจังหวัด)
29 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 กล่อง
(ฝึกอบรมงบพัฒนาจังหวัด)
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปลั๊กพ่วง 5 เมตร จํานวน 5 อัน
(ฝึกอบรมงบพัฒนาจังหวัด)
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ HUB 8 port (ฝึกอบรมงบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

8,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์
9,900.00 ตกลงราคา บ.ทีโอที จํากัด (มหาชน)
25,200.00 ตกลงราคา ร้านอินแอนด์เอาท์

ร้านแอ้วเซนเตอร์
บ.ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ร้านอินแอนด์เอาท์

10,500.00 ตกลงราคา หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์

หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์

19,300.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

11,347.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

2,526.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

500.00 ตกลงราคา ร้านไพศาลอิเล็คโทรนิค

ร้านไพศาลอิเล็คโทรนิค

2,800.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

ร้านเอ็น.อาร์.ซัพพลาย

750.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

2,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
๑

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ส.ค. ๕5
(งบพัฒนาจังหวัด)
๒ ซื้อน้ําดื่ม เดือน ส.ค. ๕5 (งบ สป.มท.)
๓ ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ส.ค. ๕5 (งบ สป.มท.)
๔ จ้างถ่ายเอกสาร เดือน ส.ค. ๕5 (งบพัฒนาจังหวัด)
๕ จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ
ทะเบียน ข-5538 ลําปาง (งบ สป.มท.)
๖ จ้างพิมพ์หนังสือบรรยายสรุปจังหวัดลําปาง จํานวน 250 เล่ม
(งบพัฒนาจังหวัด)
๗ จ้างทําพวงมาลาวันรพี ประจําปี 2555 (งบ สป.มท.)
๘ จ้างอัดภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ขนาด 8x10 นิ้ว จํานวน 10 ภาพ
(งบ สป.มท.)
๙ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล Big Cleaning Day จํานวน 1 ป้าย
(งบ สป.มท.)
๑๐ จ้างจัดพุ่มดอกไม้สําหรับตัดริบบิ้น Big Cleaning Day
(งบ สป.มท.)
๑๑ จ้างตกแต่งดอกไม้สด งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
(งบ 500,000)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

49,680.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด
750.00
3,075.00
40,774.00
1,337.50

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
ร้านพิภพอะไหล่

56,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัมนาการพิมพ์
1,000.00
800.00

ร้านใบปริก
ร้านไอสไตล์สคูดิโอ

2,000.00

ร้านอินแอนด์เอาท์

1,000.00

ร้านใบปริก

13,900.00

ร้านใบปริก

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บ. พัฒนาสหกล จํากัด
ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 2
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
12 จ้างทําภัตตาหารงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
(งบ 500,000)
13 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ รถยนต์
โตโยต้า ทะเบียน ม-4115 ลําปาง จํานวน 4 รายการ
(งบ สป.มท.)
13 จ้างทําตรายาง จํานวน 38 อัน (งบ สป.มท.)
14 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์อีซูซุ ทะเบียน ข-5538
ลําปาง จํานวน 7 รายการ (งบ สป.มท.)
14 จ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์บรรยายสรุปจังหวัดลําปาง
(งบ 500,000)
15 จ้างผลิตรายการ "สคบ พบผู้บริโภค ปี 55"
15 ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 รายการ
(งบ 300,000)
16 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ยี่ห้อALCOTT จํานวน 100 รีม
(งบ 300,000)
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 19 รายการ (งบ สป.มท.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

5,000.00 ตกลงราคา นางสมศรี ขันสี

นางสมศรี ขันสี

1,700.00 ตกลงราคา ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

4,630.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์
3,665.00 ตกลงราคา ร้านธนบุรีการาจ

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์
ร้านธนบุรีการาจ

3,500.00 ตกลงราคา นายกิติวัฒน์ กิติบุตร

นายกิติวัฒน์ กิติบุตร

10,000.00 ตกลงราคา นางสาวหอมนวล ศรีริ
9,525.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

นางสาวหอมนวล ศรีริ
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ๊วเซนเตอร์

ร้านแอ๊วเซนเตอร์

9,400.00 ตกลงราคา หจก.น้ําล้อมการไฟฟ้า

หจก.น้ําล้อมการไฟฟ้า

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 3
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
17 ซื้อผ้าสบง งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (งบ 500,000)
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ
(งบ สป.มท.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

1,400.00 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

12,205.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์

เหตุผลที่
คัดเลือก

แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
๑

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ก.ย. ๕5
(งบพัฒนาจังหวัด)
๒ ซื้อน้ําดื่ม เดือน ก.ย. ๕5 (งบ สป.มท.)
๓ ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ก.ย. ๕5 (งบ สป.มท.)
๔ จ้างถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย. ๕5 (งบพัฒนาจังหวัด)
๕ จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์Volkswagen ทะเบียน
นข-1199 ลําปาง จํานวน 4 รายการ (งบ สป.มท.)
๖ จ้างพิมพ์แผ่นพับบรรยายสรุปจังหวัดลําปาง จํานวน 600 แผ่น
(งบพัฒนาจังหวัด)
๗ จ้างตรวจเช็คระยะ 220,000 กม. รถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กก8118 ลําปาง จํานวน 6 รายการ (งบ 500,000)
๘ จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์มิตซูบิชิ ทะเบียน
พ-2194 ลําปาง จํานวน 4 รายการ (งบ 500,000)
๙ จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารศาลากลาง(ด้านหลัง) จํานวน
7 รายการ (งบ สป.มท.)
๑๐ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลติดโครงเหล็ก ขนาด 1.8x3.5 เมตร
จํานวน 1 ป้าย (งบพัฒนาจังหวัด)
๑๑ จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขนาด A4
จํานวน 4,000 แผ่น (งบธรรมาภิบาล)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

54,270.00 ตกลงราคา บ. พัฒนาสหกล จํากัด

บ. พัฒนาสหกล จํากัด

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
บ.เชียงใหม่ยานยนตร์

ร้านน้ําดื่มศรีอิ่นแก้ว
หจก.ภัณฑ์เพ็ญ
ร้านแอ้วเซนเตอร์
บ.เชียงใหม่ยานยนตร์

15,000.00 ตกลงราคา ร้านจิวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิวัฒนาการพิมพ์

4,572.11 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลําปาง

หจก.โตโยต้าลําปาง

1,060.00 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่

ร้านพิภพอะไหล่

2,890.00
570.00
19,176.00
40,724.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

47,401.00 ตกลงราคา บ.เชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์
6,000.00 ตกลงราคา ร้านป้ายทอง
10,000.00 ตกลงราคา หจก.ลําปางบรรณกิจพริ้นติ้ง

บ.เชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์
ร้านป้ายทอง
หจก.ลําปางบรรณกิจพริ้นติ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 2
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
12 จ้างตักถ่ายสิ่งปฏิกูลอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง
จํานวน 200 คิว (งบ สป.มท.)
13 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์โตโยต้า ทะเบียน
กก-8118 ลําปาง จํานวน 4 รายการ (งบ 500,000)
14 จ้างตรวจเช็คและลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 3 เครื่อง (งบ 500,000)
15 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จํานวน 14
รายการ (งบ 500,000)
16 จ้างตรวจเช็คระยะ 190,000 กม รถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กง1991 ลําปาง จํานวน 10 รายการ (งบ 500,000)
17 จ้างพิมพ์หนังสือ สคบ. จํานวน 500 เล่ม (งบสคบ)
18 จ้างพิมพ์แผ่นพับ่องเที่ยวจังหวัดลําปาง จํานวน 3,000 แผ่น
(งบพัฒนาจังหวัด)
19 จ้างคัดลอกดีวีดี และปริ้นสกรีนหน้าแผ่นข้อมูลการท่องเที่ยว
จังหวัดลําปาง จํานวน 3,000 แผ่น (งบพัฒนาจังหวัด)
20 จ้างผลิตรายการ "สคบ พบผู้บริโภค ปี 55"
21 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ SONY
รุ่น DSC-HX20V จํานวน 1 ตัว (งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

20,000.00 ตกลงราคา นางกัลยา สร้อยคํา

นางกัลยา สร้อยคํา

4,233.19 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลําปาง

หจก.โตโยต้าลําปาง

1,200.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

12,250.00 ตกลงราคา ร้านรัษฏาการไฟฟ้า-แอร์

ร้านรัษฏาการไฟฟ้า-แอร์

4,301.40 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลําปาง

หจก.โตโยต้าลําปาง

25,000.00 ตกลงราคา ร้านอิน แอนด์ เอาท์
48,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านอิน แอนด์ เอาท์
ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

33,000.00 ตกลงราคา ร้านอิน แอนด์ เอาท์

ร้านอิน แอนด์ เอาท์

10,000.00 ตกลงราคา นางสาวหอมนวล ศรีริ
15,990.00 ตกลงราคา บ.เชียงใหม่สยามทีวี จํากัด

นางสาวหอมนวล ศรีริ
บ.เชียงใหม่สยามทีวี จํากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 3
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
22 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จํานวน 13 รีมๆ ละ 100 บาท
(งบธรรมาภิบาล)
23 ซื้อแบตเตอรี่ ยี่ห้อ N50ZL รถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กก-8118
ลําปาง จํานวน 1 ลูก (งบ 500,000)
24 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จํานวน 100 รีม (งบ 500,000)
25 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ยี่ห้อ SONY รุ่น DSC-W690
จํานวน 1 ตัว (งบ 300,000)
26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 7 รายการ (งบ สป.มท.)
27 ซื้อแบตเตอรี่ ยี่ห้อ N70Z GS รถยนต์มิตซูบิชิ ทะเบียน
พ-2194 ลําปาง จํานวน 1 ลูก (งบ 500,000)
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่านไฟฉาย) (งบ สป.มท.)
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ
(งบ 300,000)
30 ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 9 รายการ
(งบพัฒนาจังหวัด)
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ
(งบ สคบ.)
32 ซื้อพัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรลลิฟท์ ยี่ห้อ HITACHI
จํานวน 4 ตัว (งบ 500,000)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

1,300.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

1,700.00 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่

ร้านพิภพอะไหล่

10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์
6,990.00 ตกลงราคา หจก.สอาดลําปาง

ร้านแอ้วเซนเตอร์
หจก.สอาดลําปาง

712.00 ตกลงราคา หจก.ธงชัยพาณิชย์
2,300.00 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่

หจก.ธงชัยพาณิชย์
ร้านพิภพอะไหล่

152.00 ตกลงราคา ร้านปัญญาซุปเปอร์
1,378.00 ตกลงราคา หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

ร้านปัญญาซุปเปอร์
หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

4,468.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

8,114.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

6,000.00 ตกลงราคา บ.ลิฟท์ไทยอินเตอร์จํากัด

บ.ลิฟท์ไทยอินเตอร์จํากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก

หน้า 4
แบบ สชร. ๑๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕5
ชื่อหน่วนงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ลําดับที่
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ
(งบ 500,000)
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP CE285A จํานวน 2 กล่อง
(งบ สคบ.)
35 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จํานวน 46 รีม (งบ สคบ.)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

11,024.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

5,400.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.อาร์ซัพพลาย

ร้านเอ็น.อาร์ซัพพลาย

4,600.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

เหตุผลที่
คัดเลือก

