
                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
                    ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน
                     วันท่ี 1 มีนาคม 2564

ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ซ่อมแซมรถบรรทุกน ้ำ 80-6124 (006 36 0001) 1,800.00       1,800.00      เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 38/2564 ลว.2 ก.พ 64
2 ซ่อมแซมรถไฮดรอลิก ย่ีห้อคูโบต้ำ (019 61 0006) 1,872.50       1,872.50      เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ำพูนอะไหล่แทรค รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 39/2564 ลว.2 ก.พ 64
3 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-6117 (011 39 0007) 2,660.00       2,660.00      เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 40/2564 ลว.3 ก.พ 64
4 ซ่อมแซมรถบรรทุกน ้ำ(นำคี8) (002 41 0017) 4,180.00       4,180.00      เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 41/2564 ลว.4 ก.พ 64
5 ซ่อมแซมรถยนต์ บจ 13 ล้ำพูน (001 51 0010 2,000.00       2,000.00      เฉพำะเจำะจง พีพี เซอร์วิส รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 42/2564 ลว.4 ก.พ 64
6 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-6117 (011 39 007) 4,850.00       4,850.00      เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 43/2564 ลว.5 ก.พ 64
7 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-6117 (011 39 0007) 4,800.00       4,800.00      เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 44/2564 ลว.10 ก.พ 64
8 ซ่อมแซมรถไฟฟ้ำ คันท่ี 1 3,900.00       3,900.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีพีเซอร์วิส รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 45/2564 ลว.19 ก.พ 64
9 ซ่อมแซมรถไฟฟ้ำ คันท่ี 2 3,900.00       3,900.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีพีเซอร์วิส รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 46/2564 ลว.19 ก.พ 64

10 เคร่ืองวัดไข้ติดก้ำแพง 3,057.00       3,057.00      เฉพำะเจำะจง Neonstyle รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 194/2564 ลว.1 ก.พ 64
11 ป้ำยไวนิล 2x2.5 เมตร ฯ 1,500.00       1,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฮือนตุงคนำคร พริ นท์ติ ง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 195/2564 ลว.2 ก.พ 64
12 Toner OKI 363 สีฟ้ำ/สีเหลือง 4,000.00       4,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ จ้ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 196/2564 ลว.2 ก.พ 64
13 เปล่ียนขอบยำงยืดเอวกำงเกง 600.00          600.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรพินท์ อูปแก้ว รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 197/2564 ลว.3 ก.พ 64
14 ป้ำยไวนิล 1.2x2.4 ม. พร้อมโครงฯ 1,400.00       1,400.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฮือนตุงคนำคร พริ นท์ติ ง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 198/2564 ลว.3 ก.พ 64
15 คลิปหลังวิทยุส่ือสำร ย่ีห้อ ICOM 150.00          150.00         เฉพำะเจำะจง ล้ำพูนวิทยุส่ือสำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 199/2564 ลว.4 ก.พ 64
16 ตรำยำง 3 อัน 570.00          570.00         เฉพำะเจำะจง อำธัญธุรกิจ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 200/2564 ลว.4 ก.พ 64
17 ค่ำหนังสือพิมพ์ เดือน มกรำคม 2564 1,385.00       1,385.00      เฉพำะเจำะจง ล้ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 201/2564 ลว.4 ก.พ 64
18 น ้ำด่ืม เดือน มกรำคม 2564 1,140.00       1,140.00      เฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมดิวล่ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 202/2564 ลว.4 ก.พ 64
19 ถังปูน ถุงมือผ้ำ บุ๋งก๋ี อ่ำงผสม 3,930.00       3,930.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทกิมพำณิชย์ล้ำพูน จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 203/2564 ลว.4 ก.พ 64
20 ค่ำหนังสือพิมพ์ เดือน มกรำคม 2564 1,085.00       1,085.00      เฉพำะเจำะจง ล้ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 204/2564 ลว.4 ก.พ 64
21 ค่ำวำรสำร เดือนมกรำคม 2564 870.00          870.00         เฉพำะเจำะจง ล้ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 205/2564 ลว.4 ก.พ 64
22 ถ่ำยเอกสำร เดือน มกรำคม 2564 1,757.20       1,757.20      เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 206/2564 ลว.5 ก.พ 64
23 เทปพันสำยไฟ ไส้ไก่ 810.00          810.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ดวงสมบูรณ์กำรไฟฟ้ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 207/2564 ลว.8 ก.พ 64



ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
24 เม้ำส์, Handy Drive 1,295.00       1,295.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 208/2564 ลว.8 ก.พ 64
25 สำยเลน 10 เมตร 260.00          260.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ้ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 209/2564 ลว.8 ก.พ 64
26 ถ่ำยเอกสำร เดือน มกรำคม 2564 3,266.40       3,266.40      เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 210/2564 ลว.10 ก.พ 64
27 เคร่ืองปริ น Brother DCP-T310 1,000.00       1,000.00      เฉพำะเจำะจง เอ็น.เค.เทรดดิ ง (ส้ำนักงำนใหญ่) รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 211/2564 ลว.11 ก.พ 64
28 เคร่ืองฉีดน ้ำ 90 บำร์ 1,790.00       1,790.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ้ำกัด มหำชน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 212/2564 ลว.11 ก.พ 64
29 พลำสติกใส 48 นิ ว 75.00            75.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 213/2564 ลว.11 ก.พ 64
30 กระดำษ A4 2,500.00       2,500.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 214/2564 ลว.11 ก.พ 64
31 หมึก Canon 1,825.00       1,825.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 215/2564 ลว.11 ก.พ 64
32 ถุงมือแพทย์ 975.00          975.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 216/2564 ลว.11 ก.พ 64
33 น ้ำมันดีเซล 69,630.00     69,630.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ช.ชญำปิโตรเลียม รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 217/2564 ลว.11 ก.พ 64
34 ถ่ำยเอกสำร A4 F4 เดือน มกรำคม 2564 2,846.80       2,846.80      เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 218/2564 ลว.15 ก.พ 64
35 ตรำยำงนักวิเครำะห์,ตรำยำงกองวิชำกำรฯ 165.00          165.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำวันถ้วยรำงวัล รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 219/2564 ลว.15 ก.พ 64
36 Toner Brother TN-267BF 2,990.00       2,990.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ้ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 220/2564 ลว.15 ก.พ 64
37 กระดำษช้ำระ,ไม้กวำดฯ 519.00          519.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 221/2564 ลว.15 ก.พ 64
38 ชุดโถปัสสำวะ,ก๊อกอ่ำงน ้ำ ฯ 3,195.00       3,195.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทกิมพำณิชย์ล้ำพูน จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 222/2564 ลว.15 ก.พ 64
39 ถ่ำยเอกสำร A4 เดือนมกรำคม 2564 3,304.20       3,304.20      เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 223/2564 ลว.15 ก.พ 64
40 น ้ำด่ืมเดือน ธันวำคม 2563 2,620.00       2,620.00      เฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมดิวล่ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 224/2564 ลว.15 ก.พ 64
41 จ้ำงเหมำรถเครนยกเรือก้ำจัดผักตบชวำ 4,815.00       4,815.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทน่ิมซีเส็งรถยก จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 225/2564 ลว.16 ก.พ 64
42 น ้ำด่ืมแบบลัง 8 ลัง 280.00          280.00         เฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืม พี.อำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 226/2564 ลว.16 ก.พ 64
43 สำยแลน 10 เมตร 260.00          260.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ้ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 227/2564 ลว.16 ก.พ 64
44 ตรำยำง 5 อัน 1,190.00       1,190.00      เฉพำะเจำะจง อำธัญธุรกิจ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 228/2564 ลว.17 ก.พ 64
45 ถ่ำยเอกสำร เดือน มกรำคม 2564 1,439.20       1,439.20      เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 229/2564 ลว.17 ก.พ 64
46 ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 20 ชุด 500.00          500.00         เฉพำะเจำะจง Friends Bakery & Coffee รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 230/2564 ลว.18 ก.พ 64
47 Toner OKI B880 3,290.00       3,290.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ้ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 231/2564 ลว.18 ก.พ 64
48 ป้ำยสต๊ิกเกอร์ 3M 2,200.00       2,200.00      เฉพำะเจำะจง พี.พี.พริ นติ ง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 232/2564 ลว.19 ก.พ 64
49 จำรบีแดง,เชือกดึงสตำร์,สปริงครัช 1,770.00       1,770.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษตรยนต์ อะไหล่ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 233/2564 ลว.19 ก.พ 64



ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
50 น ้ำมันดีเซล B7 6,458.50       6,458.50      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน ล้ำพูนโชติช่วง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 234/2564 ลว.22 ก.พ 64
51 Toner HP CP ชมพู, Toner OKI 363 ด้ำ 4,100.00       4,100.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ จ้ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 235/2564 ลว.23 ก.พ 64
52 สมุดบัญชี,กระดำษ A4 ฯลฯ 2,313.00       2,313.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 236/2564 ลว.23 ก.พ 64
53 2AM, Harddisk 4,100.00       4,100.00      เฉพำะเจำะจง เค แอนด์ เอ็ม แอคเซสเซอร์ร่ี รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 237/2564 ลว.23 ก.พ 64
54 ป้ำยไวนิล 3x1 เมตร 500.00          500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฮือนตุงคนำคร พริ นท์ติ ง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 238/2564 ลว.25 ก.พ 64
55 อำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 25 ชุด 625.00          625.00         เฉพำะเจำะจง Friends Bakery & Coffee รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 239/2564 ลว.25 ก.พ 64
56 แก็สโซฮอล์ 91 300.00          300.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน ล้ำพูนโชติช่วง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 31/2564 ลว.16 ก.พ 64
57 แก็สโซฮอล์ 91 300.00          300.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน ล้ำพูนโชติช่วง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 32/2564 ลว.18 ก.พ 64
58 ซ่อมแซมประตูบำนเล่ือน 2,750.00       2,750.00      เฉพำะเจำะจง หจก.สหำยช่ำง เซล แอนด์ เซอร์วิสรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 33/2564 ลว.18 ก.พ 64

รวม 14,988.00   


