แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มกราคม.......
สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง
วันที่.................เดือน......มกราคม.......พ.ศ. .....2561........
ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง
ที่
1 กอสรางฝายน้ําลน คสล. สูง 3 ม.
กวาง 36 ม. พรอมขุดลอกคลอง
บานน้ําลอม หมู 1 ต.เกาะคา
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
4,985,000

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

5,144,000

e-bidding

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
หจก.แสงสรอยเทรดดิ้ง
เสนอราคา
3,988,320

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
หจก.แสงสรอยเทรดดิ้ง
3,988,320

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด
1/2561
ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

2

กอสรางฝายน้ําลน คสล. สูง 3 ม.
กวาง 12 ม. พรอมขุดลอกคลอง
บานหวยฮี หมู 7 ต.ตนธงชัย
อ.เมือง จ.ลําปาง

3,252,000

3,252,000

e-bidding

หจก.ศรีชาตคอนสตรัคชั่น
เสนอราคา
2,168,441

หจก.ศรีชาตคอนสตรัคชั่น
2,168,441

เสนอราคาต่ําสุด

2/2561
ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

3

กอสรางระบบทอสงน้ํา PE 4,6
นิ้ว พรอมขุดสระเก็บน้ําความจุ
17,500 ลบ.ม. บานนาเอี้ยง
ทุงต๋ํา หมู 7,8 ต.เสริมกลาง
อ.เสริมงาม จ.ลําปาง

8,458,000

8,998,000

e-bidding

หจก.เชียงใหมเอกพัฒน
เสนอราคา
6,944,000

หจก.เชียงใหมเอกพัฒน
6,944,000

เสนอราคาต่ําสุด

3/2561
ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

4

กอสรางคลองสงน้ํา คสล.
ความยาว 840 ม. บานหวยทราย
หมู 4 ต.ตนธงชัย อ.เมือง
จ.ลําปาง

3,582,000

3,582,000

e-bidding

หจก.ลําปางเอสเค
เสนอราคา
2,148,000

หจก.ลําปางเอสเค
2,148,000

เสนอราคาต่ําสุด

4/2561
ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

5

กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.ปงเตา อ.งาว
จํานวน 16 บอ

324,800

324,800

เฉพาะเจาะจง

หจก.ซุมบางกรางสมารท
เสนอราคา
321,600

หจก.ซุมบางกรางสมารท
321,600

เสนอราคาต่ําสุด

5/2561
ลงวันที่ 22 มกราคม 2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง
ที่
6 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.บานแหง
อ.งาว จํานวน 6 บอ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
121,800

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

121,800

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
หจก.ซุมบางกรางสมารท
เสนอราคา
120,600

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
หจก.ซุมบางกรางสมารท
120,600

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด
6/2561
ลงวันที่ 22 มกราคม 2561

7

กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.ทุงฮั้ว
อ.วังเหนือ จํานวน 3 บอ

60,900

60,900

เฉพาะเจาะจง

หจก.ซุมบางกรางสมารท
เสนอราคา
60,600

หจก.ซุมบางกรางสมารท
60,600

เสนอราคาต่ําสุด

7/2561
ลงวันที่ 22 มกราคม 2561

8

กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.นาแสง
อ.เกาะคา จํานวน 1 บอ

20,300

20,300

เฉพาะเจาะจง

หจก.ซุมบางกรางสมารท
เสนอราคา
20,300

หจก.ซุมบางกรางสมารท
20,300

เสนอราคาต่ําสุด

8/2561
ลงวันที่ 22 มกราคม 2561

9

กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.ทาผา
อ.เกาะคา จํานวน 1 บอ

20,300

20,300

เฉพาะเจาะจง

หจก.ซุมบางกรางสมารท
เสนอราคา
20,300

หจก.ซุมบางกรางสมารท
20,300

เสนอราคาต่ําสุด

9/2561
ลงวันที่ 22 มกราคม 2561

10 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.เกาะคา
อ.เกาะคา จํานวน 5 บอ

101,500

101,500

เฉพาะเจาะจง

หจก.ซุมบางกรางสมารท
เสนอราคา
101,000

หจก.ซุมบางกรางสมารท
101,000

เสนอราคาต่ําสุด

10/2561
ลงวันที่ 22 มกราคม 2561

11 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.ทุงกวาว
อ.เมืองปาน จํานวน 4 บอ

81,200

81,200

เฉพาะเจาะจง

หจก.สะสมกอสราง
เสนอราคา
80,800

หจก.สะสมกอสราง
80,800

เสนอราคาต่ําสุด

11/2561
ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

12 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.บานขอ
อ.เมืองปาน จํานวน 1 บอ

20,300

20,300

เฉพาะเจาะจง

หจก.สะสมกอสราง
เสนอราคา
20,300

หจก.สะสมกอสราง
20,300

เสนอราคาต่ําสุด

12/2561
ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง
ที่
13 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.เสริมขวา
อ.เสริมงาม จํานวน 1 บอ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
20,300

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
หจก.สะสมกอสราง
เสนอราคา
20,300

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
หจก.สะสมกอสราง
20,300

20,300

เฉพาะเจาะจง

14 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.เสริมกลาง
อ.เสริมงาม จํานวน 5 บอ

101,500

101,500

15 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.ทุงงาม
อ.เสริมงาม จํานวน 5 บอ

101,500

16 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.นาแกว
อ.เกาะคา จํานวน 11 บอ

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด
13/2561
ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

เฉพาะเจาะจง

หจก.สะสมกอสราง
เสนอราคา
101,000

หจก.สะสมกอสราง
101,000

เสนอราคาต่ําสุด

14/2561
ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

101,500

เฉพาะเจาะจง

หจก.สะสมกอสราง
เสนอราคา
101,000

หจก.สะสมกอสราง
101,000

เสนอราคาต่ําสุด

15/2561
ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

223,300

223,300

เฉพาะเจาะจง

หจก.ซุมบางกรางสมารท
เสนอราคา
221,100

หจก.ซุมบางกรางสมารท
221,100

เสนอราคาต่ําสุด

16/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

17 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.นาแก
อ.งาว จํานวน 15 บอ

304,500

304,500

เฉพาะเจาะจง

หจก.ซุมบางกรางสมารท
เสนอราคา
301,500

หจก.ซุมบางกรางสมารท
301,500

เสนอราคาต่ําสุด

17/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

18 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.บานออน
อ.งาว จํานวน 9 บอ

182,700

182,700

เฉพาะเจาะจง

หจก.ซุมบางกรางสมารท
เสนอราคา
180,900

หจก.ซุมบางกรางสมารท
180,900

เสนอราคาต่ําสุด

18/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

19 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.ลําปางหลวง
อ.เกาะคา จํานวน 3 บอ

60,900

60,900

เฉพาะเจาะจง

หจก.ซุมบางกรางสมารท
เสนอราคา
60,600

หจก.ซุมบางกรางสมารท
60,600

เสนอราคาต่ําสุด

19/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง
ที่
20 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.ใหมพัฒนา
อ.เกาะคา จํานวน 4 บอ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
81,200

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
หจก.ซุมบางกรางสมารท
เสนอราคา
80,800

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
หจก.ซุมบางกรางสมารท
80,800

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด
20/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

81,200

เฉพาะเจาะจง

21 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.ไหลหิน
อ.เกาะคา จํานวน 1 บอ

20,300

20,300

เฉพาะเจาะจง

หจก.ซุมบางกรางสมารท
เสนอราคา
20,300

หจก.ซุมบางกรางสมารท
20,300

เสนอราคาต่ําสุด

21/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

22 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.น้ําโจ
อ.แมทะ จํานวน 4 บอ

81,200

81,200

เฉพาะเจาะจง

หจก.สรรเสริญการสราง
เสนอราคา
80,800

หจก.สรรเสริญการสราง
80,800

เสนอราคาต่ําสุด

22/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

23 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.แมมอก
อ.เถิน จํานวน 6 บอ

121,800

121,800

เฉพาะเจาะจง

หจก.สรรเสริญการสราง
เสนอราคา
120,600

หจก.สรรเสริญการสราง
120,600

เสนอราคาต่ําสุด

23/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

24 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.เถินบุรี
อ.เถิน จํานวน 1 บอ

20,300

20,300

เฉพาะเจาะจง

หจก.สรรเสริญการสราง
เสนอราคา
20,300

หจก.สรรเสริญการสราง
20,300

เสนอราคาต่ําสุด

24/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

25 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.เวียงมอก
อ.เถิน จํานวน 16 บอ

324,800

324,800

เฉพาะเจาะจง

หจก.สรรเสริญการสราง
เสนอราคา
321,600

หจก.สรรเสริญการสราง
321,600

เสนอราคาต่ําสุด

25/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

26 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.นาโปง
อ.เถิน จํานวน 5 บอ

101,500

101,500

เฉพาะเจาะจง

หจก.สรรเสริญการสราง
เสนอราคา
101,500

หจก.สรรเสริญการสราง
101,500

เสนอราคาต่ําสุด

26/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง
ที่
27 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.แมพริก
อ.แมพริก จํานวน 11 บอ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
223,300

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

223,300

เฉพาะเจาะจง

28 กอสรางสระน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน พื้นที่ ต.แมปุ
อ.แมพริก จํานวน 10 บอ

203,000

203,000

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
หจก.สรรเสริญการสราง
เสนอราคา
221,100

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
หจก.สรรเสริญการสราง
221,100

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด
27/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

หจก.สรรเสริญการสราง
เสนอราคา
201,000

หจก.สรรเสริญการสราง
201,000

เสนอราคาต่ําสุด

28/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

