สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561
สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง
เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสังเขป
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 033/2561
ลว. 4 มิ.ย. 2561

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการประมูล
10,837.00 10,837.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
ทะเบียนรถ หมวดอักษร กพ จํานวน ๑๑ รายการ
315 ถ. ทิพยชาง ต. สวนดอก
อ. เมือง จ. ลําปาง

หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
316 ถ. ทิพยชาง ต. สวนดอก
อ. เมือง จ. ลําปาง

2 จางเหมาทําสื่อประชาสัมพันธการประมูลหมายเลข147,564.00 147,564.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อินคลูด โปรดักชั่นเฮาส
ทะเบียนรถ สําหรับรถยนตบรรทุกสวนบุคคล
เลขที่ 13 หมูที่ 3
หมวดอักษร บษ จํานวน ๑๕ รายการ
ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง

หางหุนสวนจํากัด อินคลูด โปรดักชั่นเฮาส
เลขที่ 13 หมูที่ 3
ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง

ใบสั่งจางเลขที่ 056/2561
ลว. 4 มิ.ย. 2561

3 จางเหมาผลิตและเผยแพรสปอตประชาสัมพันธ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิลามารเกตติ้ง จํากัด
และประชาสัมพันธการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
เลขที่ 49-51 ถนนบัวรอง
สําหรับรถยนตบรรทุกสวนบุคคล หมวดอักษร บษ
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
ทางสถานีวิทยุ อสมท.ลําปาง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

บริษัท ศิลามารเกตติ้ง จํากัด
เลขที่ 49-51 ถนนบัวรอง
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000

ใบสั่งจางเลขที่ 057/2561
ลว. 7 มิ.ย. 2561

4 จางผลิตสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 1 รายการ

หางหุนสวนจํากัด อินคลูด โปรดักชั่นเฮาส
เลขที่ 13 หมูที่ 3
ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง

ใบสั่งจางเลขที่ 058/2561
ลว. 13 มิ.ย. 2561

รานยินดี กรุป
เลขที่ 200/45 หมูที่ 8
ตําบลพิชัย อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง

ใบสั่งจางเลขที่ 059/2561
ลว. 13 มิ.ย. 2561

1,152.00

1,152.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อินคลูด โปรดักชั่นเฮาส
เลขที่ 13 หมูที่ 3
ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง

5 จางเหมาทําสื่อประชาสัมพันธการประมูลหมายเลข20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยินดี กรุป
ทะเบียนรถ สําหรับรถยนตบรรทุกสวนบุคคล
เลขที่ 200/45 หมูที่ 8
หมวดอักษร บษ ผานสื่อออนไลน
ตําบลพิชัย อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง

6 จางเหมารถแหประชาสัมพันธการประมูลหมายเลข46,400.00 46,400.00 เฉพาะเจาะจง รานวิทยา โฆษณา ดี 999 ลําปาง
ทะเบียนรถ สําหรับรถยนตบรรทุกสวนบุคคล
112/58 หมูที่ 8
หมวดอักษร บษ
ตําบลตนธงชัย อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง

รานวิทยา โฆษณา ดี 999 ลําปาง
112/58 หมูที่ 8
ตําบลตนธงชัย อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง

ใบสั่งจางเลขที่ 060/2561
ลว. 13 มิ.ย. 2561

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการประมูล
ทะเบียนรถ สําหรับรถยนตบรรทุกสวนบุคคล
หมวดอักษร บษ จํานวน ๑3 รายการ

หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
316 ถ. ทิพยชาง ต. สวนดอก
อ. เมือง จ. ลําปาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 034/2561
ลว. 15 มิ.ย. 2561

รานจิรชัยสปอรต
เลขที่ 207/4 ถนนพหลโยธิน
ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง 52000

ใบสั่งจางเลขที่ 061/2561
ลว. 15 มิ.ย. 2561

7,132.00

7,132.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
315 ถ. ทิพยชาง ต. สวนดอก
อ. เมือง จ. ลําปาง

8 จางเหมาทําเสื้อยืดคอปกพรอมปกขอความ
22,050.00 22,050.00 เฉพาะเจาะจง รานจิรชัยสปอรต
ประชาสัมพันธการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
เลขที่ 207/4 ถนนพหลโยธิน
สําหรับรถยนตบรรทุกสวนบุคคล หมวดอักษร บษ
ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง 52000

