แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…กุมภาพันธ.......
สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง
วันที่.................เดือน......กุมภาพันธ.......พ.ศ. .....2561........
ลําดับ
งานที่จัดซื้อจัดจาง
ที่
1 กอสรางขุดลอกคลอง ความยาว
1,316 ม. บานกองหาญ หมู 8
ต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
1,640,000

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

1,572,000

e-bidding

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
หจก.สิทธวิชญ
เสนอราคา
1,122,000

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
หจก.สิทธวิชญ
1,122,000

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด
30/2561
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

2

กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน ต.บานเอื้อม
อ.เมือง จํานวน 11 บอ

223,300

223,300

เฉพาะเจาะจง

หจก.พี เอ็น เวลดิ้ง กรุป
เสนอราคา
221,100

หจก.พี เอ็น เวลดิ้ง กรุป
221,100

เสนอราคาต่ําสุด

29/2561
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

3

กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน ต.นายาง อ.สบปราบ
จํานวน 2 บอ

40,600

40,600

เฉพาะเจาะจง

หจก.พี เอ็น เวลดิ้ง กรุป
เสนอราคา
40,600

หจก.พี เอ็น เวลดิ้ง กรุป
40,600

เสนอราคาต่ําสุด

31/2561
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2561

4

กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน ต.สมัย อ.สบปราบ
จํานวน 8 บอ

162,400

162,400

เฉพาะเจาะจง

หจก.พี เอ็น เวลดิ้ง กรุป
เสนอราคา
160,800

หจก.พี เอ็น เวลดิ้ง กรุป
160,800

เสนอราคาต่ําสุด

32/2561
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2561

5

กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน ต.วอแกว อ.หางฉัตร
จํานวน 36 บอ

3,252,000

3,252,000

เฉพาะเจาะจง

หจก.อินตาเลามณี
เสนอราคา
630,000

หจก.อินตาเลามณี
630,000

เสนอราคาต่ําสุด

33/2561
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561

6

กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน ต.ทุงฝาย อ.เมือง
จํานวน 5 บอ

101,500

101,500

เฉพาะเจาะจง

หจก.สรรเสริญการสราง
เสนอราคา
101,000

หจก.สรรเสริญการสราง
101,000

เสนอราคาต่ําสุด

34/2561
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561

ลําดับ
งานที่จัดซื้อจัดจาง
ที่
7 กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน ต.บุญนาคพัฒนา
อ.เมือง จํานวน 5 บอ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
101,500

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

101,500

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
หจก.สรรเสริญการสราง
เสนอราคา
101,000

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
หจก.สรรเสริญการสราง
101,000

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด
35/2561
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561

8

กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน ต.หางฉัตร อ.หางฉัตร
จํานวน 1 บอ

20,300

20,300

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอสเอสแอนดพีกรุป
เสนอราคา
20,300

หจก.เอสเอสแอนดพีกรุป
20,300

เสนอราคาต่ําสุด

36/2561
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561

9

กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน ต.แมสัน อ.หางฉัตร
จํานวน 4 บอ

81,200

81,200

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอสเอสแอนดพีกรุป
เสนอราคา
20,300

หจก.เอสเอสแอนดพีกรุป
20,300

เสนอราคาต่ําสุด

37/2561
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561

10 กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน ต.เมืองยาว อ.หางฉัตร
จํานวน 2 บอ

40,600

40,600

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอสเอสแอนดพีกรุป
เสนอราคา
40,600

หจก.เอสเอสแอนดพีกรุป
40,600

เสนอราคาต่ําสุด

38/2561
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561

11 กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน ต.หนองหลม
อ.หางฉัตร จํานวน 2 บอ

40,600

40,600

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอสเอสแอนดพีกรุป
เสนอราคา
40,600

หจก.เอสเอสแอนดพีกรุป
40,600

เสนอราคาต่ําสุด

39/2561
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561

12 กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน ต.ปงแสนทอง
อ.เมือง จํานวน 1 บอ

20,300

20,300

เฉพาะเจาะจง

หจก.ลําปางพีรเดช
เสนอราคา
20,300

หจก.ลําปางพีรเดช
20,300

เสนอราคาต่ําสุด

40/2561
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561

13 กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน ต.แจซอน อ.เมืองปาน
จํานวน 1 บอ

20,300

20,300

เฉพาะเจาะจง

หจก.ปองดองการสราง
เสนอราคา
20,300

หจก.ปองดองการสราง
20,300

เสนอราคาต่ําสุด

41/2561
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561

