
                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
                    ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน
                     วันท่ี 1 มกราคม 2564

ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ซ่อมแซมรถบรรทุกน ้ำ(นำคี7) 004 35 0005 4,180.00     4,180.00   เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 9/2564 ลว.4 ธ.ค 63
๒ ซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บท 4521 ลพ เลขครุภัณฑ์ 001 45 00061,166.30     1,166.30   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญยนต์ ล้ำพูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 10/2564 ลว.7 ธ.ค 63
3 ซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บท 4521 ลพ เลขครุภัณฑ์ 001 45 00063,060.00     3,060.00   เฉพำะเจำะจง หจก.ยำงยนต์ล้ำพูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 11/2564 ลว.7 ธ.ค 63
๔ ซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ำย 80-6174 เลขครุภัณฑ์ 002 29 00072,780.00     2,780.00   เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 12/2564 ลว.8 ธ.ค 63
5 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ฆข.22 เลขครุภัณฑ์ 001 58 00113,980.00     3,980.00   เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 13/2564 ลว.9 ธ.ค 63
๖ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ฆข.22 เลขครุภัณฑ์ 011 58 00112,000.00     2,000.00   เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 14/2564 ลว.15 ธ.ค 63
7 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ บ-3419 เลขครุภัณฑ์ 002 27 00063,200.00     3,200.00   เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 15/2564 ลว.15 ธ.ค 63
๘ ซ่อมแซมรถตัดหญ้ำ เลขครุภัณฑ์ 038 57 0001 800.00        800.00      เฉพำะเจำะจง โรงกลึงทรงวุฒิกำรช่ำง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 16/2564 ลว.15 ธ.ค 63
9 ซ่อมแซมเคร่ืองอบผ้ำ เลขครุภัณฑ์ 707 59 0004 2,980.00     2,980.00   เฉพำะเจำะจง นำยวิสิษฐ์ ศิริมูล รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 17/2564 ลว.17 ธ.ค 63

๑๐ ซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน กบม 770 ลพ เลขครุภัณฑ์ 024 40 00422,220.00     2,220.00   เฉพำะเจำะจง นำยพงศนำถ อำชำชัยกิจ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 17/2564 ลว.17 ธ.ค 63
11 ซ่อมแซมท่อส่งน ้ำ (ท้ำเกลียว,บอลล์วำวล์, แป๊ปน ้ำ) 4,606.00     4,606.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 19/2564 ลว.18 ธ.ค 63
๑๒ ปะยำงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6117 250.00        250.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ยำงยนต์ล้ำพูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 20/2564 ลว.18 ธ.ค 63
13 สลับยำงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7955 107.00        107.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท สหสำยเหนือหล่อยำง จ้ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 21/2564 ลว.18 ธ.ค 63
๑๔ ซ่อมแซมรถ JCB (หน้ำตักหลังขุด) เลขครุภัณฑ์ 019 44 00042,450.00     2,450.00   เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 22/2564 ลว.18 ธ.ค 63
15 ซ่อมแซมเคร่ืองเสียงรถน้ำเท่ียวฯ คันท่ี 1 (เพำเวอร์แอมป์)5,000.00     5,000.00   เฉพำะเจำะจง ชำอินเตอร์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 1/2564 ลว.30 ธ.ค 63
๑๖ ค่ำป้ำยไวนิล "โครงกำรประชุมผู้น้ำฯ) 400.00        400.00      เฉพำะเจำะจง เหมียวล้ำพูนโฆษณำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 52/2564 ลว.1 ธ.ค 63
๑๗ กระดำษกำร์ดขำว,เทปโฟมกำวสองหน้ำ ฯ 3,364.00     3,364.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 53/2564 ลว.1 ธ.ค 63
๑๘ ค่ำถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือน ตุลำคม 2563 2,196.80     2,196.80   เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 54/2564 ลว.1 ธ.ค 63
๑๙ ตลับหมึก Canon MP 287 BK 810 750.00        750.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทคนิคเอกสำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 55/2564 ลว.1 ธ.ค 63
๒๐ ตรำยำง "ตรวจ/ร่ำง, ตรำยำง "เรียนฯ" 500.00        500.00      เฉพำะเจำะจง อำธัญธุรกิจ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 56/2564 ลว.1 ธ.ค 63
๒๑ ใบมีดตัดหญ้ำ สปริงครัช สำยเอ็นเหล่ียม 3,710.00     3,710.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษตรยนต์ อะไหล่ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 57/2564 ลว.3 ธ.ค 63
๒๒ ดินสอไม้มำสเตอร์อำร์ต,แฟ้มตรำช้ำง 785.00        785.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 57/1/2564 ลว.3 ธ.ค 63
๒๓ ยำงใน ขอบ 14 700.00        700.00      เฉพำะเจำะจง หจก. ยำงยนต์ล้ำพูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 58/2564 ลว.3 ธ.ค 63



ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
24 ยำงนอก 650-14 , ยำงใน 650-14 2,500.00     2,500.00   เฉพำะเจำะจง หจก. ยำงยนต์ล้ำพูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 59/2564 ลว.3 ธ.ค 63
25 ยำงใน ขอบ 650-14 700.00        700.00      เฉพำะเจำะจง หจก. ยำงยนต์ล้ำพูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 60/2564 ลว.3 ธ.ค 63
26 น ้ำด่ืมแบบแกลลอน 52 แกลลอน 1,976.00     1,976.00   เฉพำะเจำะจง นำยอธิป สิงห์โตทอง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 61/2564 ลว.3 ธ.ค 63
27 อัพเฟิร์มแวร์ 1,800.00     1,800.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ้ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 62/2564 ลว.3 ธ.ค 63
28 อำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 3,150.00     3,150.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำววริยำภรณ์ ม่ังค่ัง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 63/2564 ลว.4 ธ.ค 63
29 น ้ำด่ืม ประจ้ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 1,860.00     1,860.00   เฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมดิวล่ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 64/2564 ลว.4 ธ.ค 63
30 อำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,500.00     1,500.00   เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โน้ต เอสเพรสโซ่รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 65/2564 ลว.4 ธ.ค 63
31 อำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,750.00     1,750.00   เฉพำะเจำะจง Friend Bakery & coffee รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 66/2564 ลว.4 ธ.ค 63
32 ค่ำวำรสำร ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 780.00        780.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนล้ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 67/2564 ลว.4 ธ.ค 63
33 ค่ำหนังสือพิมพ์ ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 1,250.00     1,250.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนล้ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 68/2564 ลว.4 ธ.ค 63
34 ค่ำหนังสือพิมพ์ ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 1,050.00     1,050.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนล้ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 69/2564 ลว.4 ธ.ค 63
35 ท้ำป้ำย QR-code แสดงข้อมูล ฯ 1,000.00     1,000.00   เฉพำะเจำะจง ล้ำพูนมีเดีย รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 70/2564 ลว.7 ธ.ค 63
36 อำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 4,200.00     4,200.00   เฉพำะเจำะจง นำงผัดดี ค้ำขจร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 71/2564 ลว.7 ธ.ค 63
37 หลอดไฟหน้ำ 100.00        100.00      เฉพำะเจำะจง นำยพงศนำถ อำชำชัยกิจ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 72/2564 ลว.8 ธ.ค 63
38 ถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 1,504.00     1,504.00   เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 73/2564 ลว.8 ธ.ค 63
39 แบตแห้ง 300.00        300.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ำพูนอะไหล่ชัยเสรี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 74/2564 ลว.8 ธ.ค 63
40 Toner OKI 3,290.00     3,290.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ้ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 75/2564 ลว.8 ธ.ค 63
41 Toner Printer 4,500.00     4,500.00   เฉพำะเจำะจง เค แอนด์ เอ็ม แอคเซสเซอร่ี รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 76/2564 ลว.9 ธ.ค 63
42 ไม้อัดกำว ขนำด 6 มม. 4,500.00     4,500.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 77/2564 ลว.9 ธ.ค 63
43 ถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 1,926.40     1,926.40   เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 78/2564 ลว.9 ธ.ค 63
44 ฮำร์ดิส 1 TB 2,730.00     2,730.00   เฉพำะเจำะจง เค แอนด์ เอ็ม แอคเซสเซอร่ี รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 79/2564 ลว.9 ธ.ค 63
45 น ้ำด่ืม ประจ้ำเดือนตุลำคม 2563 2,480.00     2,480.00   เฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมดิวล่ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 80/2564 ลว.9 ธ.ค 63
46 หนังสือพิมพ์ ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 300.00        300.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนล้ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 81/2564 ลว.9 ธ.ค 63
47 น ้ำด่ืม ประจ้ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 320.00        320.00      เฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมดิวล่ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 82/2564 ลว.14 ธ.ค 63
48 พำนพุ่ม 1,000.00     1,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสริตำ ไชยชนะ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 83/2564 ลว.15 ธ.ค 63
49 จัดท้ำรำวโชว์ผ้ำ ฯ 3,000.00     3,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสุพัตร์ธิดำ โปธำค้ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 83/1/2564 ลว.15 ธ.ค 63



ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
50 จัดซื อวัสดุ จ้ำนวน 18 รำยกำร 3,492.00     3,492.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 83/2/2564 ลว.15 ธ.ค 63
51 กระดำษ A4 1,250.00     1,250.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 84/2564 ลว.16 ธ.ค 63
52 หน้ำกำกอนำมัย 400.00        400.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 85/2564 ลว.16 ธ.ค 63
53 อำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 120 ชุด 4,200.00     4,200.00   เฉพำะเจำะจง นำยปริทัศน์ ขจรค้ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 86/2564 ลว.16 ธ.ค 63
54 หมึก RZ-BK 4,280.00     4,280.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี เอส วัน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 87/2564 ลว.17 ธ.ค 63
55 บล็อกลำย, ปล๊ักกำวคู่, หน้ำกำก 335.00        335.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญรำษฎร์พำณิชย์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 88/2564 ลว.17 ธ.ค 63
56 ปูนก่อส้ำเร็จ,ลวดหนำม,อิฐกันสำด 454.82        454.82      เฉพำะเจำะจง หจก.สมพลกำรก่อสร้ำง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 89/2564 ลว.17 ธ.ค 63
57 จ้ำงเหมำบันทึกภำพ 5,000.00     5,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยแซมยศ สุวรรณโกศล รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 91/2564 ลว.17 ธ.ค 63
58 ถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 993.60        993.60      เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 92/2564 ลว.18 ธ.ค 63
59 อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 60 ชุด 1,800.00     1,800.00   เฉพำะเจำะจง นำงกุลฌำ บุญมำทอง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 93/2564 ลว.21 ธ.ค 63
60 ค่ำน ้ำด่ืม ประจ้ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 2,620.00     2,620.00   เฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมดิวล่ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 94/2564 ลว.21 ธ.ค 63
61 หมึก Brother 1,310.00     1,310.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ ก้ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 95/2564 ลว.21 ธ.ค 63
62 Gigabit switching 590.00        590.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิตี  ไอที ซิสเต็ม จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 96/2564 ลว.21 ธ.ค 63
63 ถ่ำยเอกหสำรแผนพัฒนำ, เข้ำเล่มอัดกำว 1,000.00     1,000.00   เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กรำฟฟิก ล้ำพูนรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 97/2564 ลว.22 ธ.ค 63
64 ตะปู 3x10, ลวดมัดเหล็ก 1,590.00     1,590.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท กิมพำณิชย์ล้ำพูน จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 98/2564 ลว.22 ธ.ค 63
65 เทปโฟมกำวสองหน้ำ 2,936.00     2,936.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 99/2564 ลว.22 ธ.ค 63
66 กระดำษ A4 ,สันรูด 4,169.00     4,169.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 100/2564 ลว.23 ธ.ค 63
67 อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 3,500.00     3,500.00   เฉพำะเจำะจง นำงลัดดำ ไชยศรี รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 101/2564 ลว.25 ธ.ค 63
68 อำหำรและอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 12,950.00   12,950.00 เฉพำะเจำะจง นำยถิรำวัฒน์ ลิ มไพศำล นำงลัดดำ ไชยศรีรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 102/2564 ลว.25 ธ.ค 63
69 ถ่ำยเอกสำร A4 ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 3,912.00     3,912.00   เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 103/2564 ลว.30 ธ.ค 63
70 กระดำษช้ำระ , น ้ำยำดันฝุ่น 639.00        639.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 104/2564 ลว.30 ธ.ค 63
71 ค่ำจัดท้ำเอกสำร 210.00        210.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กรำฟฟิก ล้ำพูนรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 20/2564 ลว.1 ธ.ค 63
72 แก๊สโซฮอล์ 91 300.00        300.00      เฉพำะเจำะจง หสน. ล้ำพูนโชติช่วง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 21/2564 ลว.3 ธ.ค 63
73 แก๊สโซฮอล์ 91 300.00        300.00      เฉพำะเจำะจง หสน. ล้ำพูนโชติช่วง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 22/2564 ลว.9 ธ.ค 63
74 ป้ำยไวนิล,รูปพระบรมฉำยำลักษณ์ 800.00        800.00      เฉพำะเจำะจง เหมียว ล้ำพูนโฆษณำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 22/2564 ลว.14 ธ.ค 63
75 แก๊สโซฮอล์ 91 300.00        300.00      เฉพำะเจำะจง หสน. ล้ำพูนโชติช่วง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 23/2564 ลว.21 ธ.ค 63



ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
76 ของท่ีระลึกมอบถวำย 5,000.00     5,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงพรรณวลัย เรืองสวัสด์ิ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 23/1/2564 ลว.21 ธ.ค 63
77 แก๊สโซฮอล์ 91 300.00        300.00      เฉพำะเจำะจง หสน. ล้ำพูนโชติช่วง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 24/2564 ลว.21 ธ.ค 63
78 อำหำรกลำงวันพร้อมน ้ำด่ืม 4,125.00     4,125.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรพินท์ อูปแก้ว รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 25/2564 ลว.25 ธ.ค 63
79 น ้ำยำดักฝุ่น ฯลฯ 4,975.00     4,975.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 26/2564 ลว.30 ธ.ค 63
80 แก๊ส LPG 2,803.50      2,803.50   เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่บลูเฟรม รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 27/2564 ลว.30 ธ.ค 63

รวม 177,186.42  


