
                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
                    ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน
                     วันท่ี 1 ธันวาคม 2563

ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถตู้ทะเบียน นข 3790 ลพ เลขครุภัณฑ์ 001 62 00151,644.69    1,644.69  เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ ล้ำนนำ จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 1/2564 ลว.11 พ.ย 63
๒ ปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์โตโยต้ำ กฉ 5376 ลพ เลขครุภัณฑ์ 001 62 00143,745.00    3,745.00  เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญยนต์ ล ำพูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 2/2564 ลว.11 พ.ย. 63
3 ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ HP รุ่น P1102 สีด ำ,สีขำว 3,050.00    3,050.00  เฉพำะเจำะจง เอ็น.เค.เทรดด้ิง(ส ำนักงำนใหญ่) รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 3/2564 ลว.12 พ.ย. 63
๔ ปะยำงรถบรรทุกขยะทะเบียนรถ ฆข.21 ฆข.22 ฆข.23 ฆข.24 ฆข.27 ฆข.28 และฆข.33960.00       960.00     เฉพำะเจำะจง อ.กำรยำง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 4/2564 ลว. 30 พ.ย. 63
5 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ เลขครุภัณฑ์ 420 56 0263 ,420 62 0319 ,420 60 00014,922.00    4,922.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ซี.ซี อิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิงรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 5/2564 ลว.30 พ.ย. 63
๖ ซ่อมแซมรถพยำบำลฉุกเฉิน เลขครุภัณฑ์ 003 55 0039 420.00       420.00     เฉพำะเจำะจง อำรียำกำรยำงล ำพูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 6/2564 ลว.30 พ.ย. 63
7 ซ่อมแซมร้ัวเหล็กศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 2,000.00    2,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยยุทธ สินศักด์ิ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 7/2564 ลว.30 พ.ย. 63
๘ ซ่อมแซมรถบรรทุก(รถเครน) เลขครุภัณฑ์ 002 48 00234,030.00    4,030.00  เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 8/2564 ลว.30 พ.ย. 63
9 ค่ำหนังสือพิมพ์ 5 รำยกำร 1,335.00    1,335.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนล ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 16/2564 ลว.2 พ.ย. 63

๑๐ ค่ำหนังสือพิมพ์ 4 รำยกำร 1,085.00    1,085.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนล ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 17/2564 ลว.2 พ.ย. 63
11 ค่ำวำรสำร 9 รำยกำร 870.00       870.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนล ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 18/2564 ลว.2 พ.ย. 63
๑๒ ต่ออำยุเว็บไซต์ 3,000.00    3,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยเมธี แก้วร่วมวงค์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 19/2564 ลว.6 พ.ย. 63
13 สีภำยนอก,ค่ำแม่สี 3,440.00    3,440.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท กิมพำณิชย์ล ำพูน จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 20/2564 ลว.10 พ.ย. 63
๑๔ MOUSE ,สำยVGA ,สำยแลน 1,034.00    1,034.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 22/2564 ลว.10 พ.ย. 63
15 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง(ยำงในรถจักรยำนยนต์) 120.00       120.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชษฐ์บริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 23/2564 ลว.11 พ.ย. 63
๑๖ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 7 รำยกำร 2,870.00    2,870.00  เฉพำะเจำะจง เอสพีบีเค เซอร์วิส รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 24/2564 ลว.11 พ.ย. 63
๑๗ หัวแจ็คXLR ตัวผู้, หัวแจ็ค XLR ตัวเมีย 200.00       200.00     เฉพำะเจำะจง ล ำพูนอิเลคทริค รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 25/2564 ลว.11 พ.ย. 63
๑๘ ข้อต่อตรง,ข้องอ,ข้อต่อเกลียวนอกฯ 452.50       452.50     เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 26/2564 ลว.11 พ.ย. 63
๑๙ ค่ำเข้ำเล่มอัดกำว.("รำยงำนกำรประเมินตนเอง") 600.00       600.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรำฟฟิก ล ำพูนรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 27/2564 ลว.11 พ.ย. 63
๒๐ ป้ำยไวนิล 5,000.00    5,000.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนเหมียวล ำพูนโฆษณำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 28/2564 ลว.11 พ.ย. 63
๒๑ หนังสือพิมพ์ เดือน ตุลำคม 2563 310.00       310.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนล ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 30/2564 ลว.11 พ.ย. 63
๒๒ ถุงขยะด ำ,ไม้กวำด 705.00       705.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 31/2564 ลว.16 พ.ย. 63
๒๓ DRUM OKI 4,990.00    4,990.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 32/2564 ลว.16 พ.ย. 63



ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
24 ตรำยำง 6 รำยกำร 670.00       670.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำวันถ้วยรำงวัล รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 33/2564 ลว.16 พ.ย 63
25 ปล๊ักรำง,ถ่ำนพำนำ 655.00       655.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 34/2564 ลว.16 พ.ย. 63
26 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 24 รำยกำร 4,164.00    4,164.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 35/2564 ลว.16 พ.ย. 63
27 ท่อ,ข้อลด,โครงเล่ือยฯลฯ 4,681.25    4,681.25  เฉพำะเจำะจง บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 36/2564 ลว. 16 พ.ย. 63
28 อำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 875.00       875.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรพินท์ อูปแก้ว รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 37/2564 ลว.16 พ.ย. 63
29 กระดำษเช็ดหน้ำสีขำว 1,500.00    1,500.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิระมำร์เก็ตต้ิง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 38/2564 ลว.17 พ.ย. 63
30 ตรำยำง 4 ดวง 610.00       610.00     เฉพำะเจำะจง อำธัญธุรกิจ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 39/2564 ลว.17 พ.ย. 63
31 ธงชำติผ้ำร่ม 700.00       700.00     เฉพำะเจำะจง อำธัญธุรกิจ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 40/2564 ลว.17 พ.ย. 63
32 น้ ำด่ืม ประจ ำเดือนตุลำคม 2563 1,040.00    1,040.00  เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมดิวล่ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 41/2564 ลว.17 พ.ย. 63
33 อำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,750.00    1,750.00  เฉพำะเจำะจง นำงสำววริยำภรณ์ ม่ังค่ัง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 42/2564 ลว.18 พ.ย. 63
34 หมึกพิมพ์ Toner HP 85 A 5,000.00    5,000.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ ก ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 43/2564 ลว.25 พ.ย. 63
35 หมึกพิมพ์ Toner OKI 363 สีชมพู/สีเหลือง 4,000.00    4,000.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ ก ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 44/2564 ลว.25 พ.ย. 63
36 WindowsXP 300.00       300.00     เฉพำะเจำะจง บูมบูมคอมพิวเตอร์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 45/2564 ลว.30 พ.ย. 63
37 ถ่ำยเอกสำร A4 ประจ ำเดือนตุลำคม 2563 2,549.60    2,549.60  เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 46/2564 ลว.30 พ.ย. 63
38 Toner Printer 4,500.00    4,500.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค แอนด์ เอ็ม แอคเซสเซอร์ร่ีรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 47/2564 ลว.30 พ.ย. 63
39 ถุงมือแพทย์ 675.00       675.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 48/2564 ลว.30 พ.ย. 63
40 หนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือนตุลำคม 2563 310.00       310.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนล ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 49/2564 ลว.30 พ.ย. 63
41 น้ ำด่ืมแบบลัง เดือนกันยำยน-ตุลำคม 2563 415.00       415.00     เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมดิวล่ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 50/2564 ลว.30 พ.ย. 63
42 น้ ำด่ืมแบบถัง เดือนสิงหำคม-ตุลำคม 2563 523.00       523.00     เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมดิวล่ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 51/2564 ลว.30 พ.ย. 63
43 แก๊สโซฮอล์ 91 300.00       300.00     เฉพำะเจำะจง หสน. ล ำพูนโชติช่วง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 7/2564 ลว.7 พ.ย. 63
44 ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 9 ชุด 225.00       225.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรพินท์ อูปแก้ว รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 7/1/2564 ลว.11 พ.ย. 63
45 แก๊สโซฮอล์ 91 300.00       300.00     เฉพำะเจำะจง หสน. ล ำพูนโชติช่วง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 8/2564 ลว.13 พ.ย. 63
46 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 6 รำยกำร 2,084.00    2,084.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 11/2564 ลว.13 พ.ย. 63
47 ค่ำป้ำยไวนิล 500.00       500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำวันถ้วยรำงวัล รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 12/2564 ลว.13 พ.ย. 63
48 ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม 200.00       200.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเน็ปจูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 13/2564 ลว.13 พ.ย. 63
49 แก๊สโซฮอล์ 91 300.00       300.00     เฉพำะเจำะจง หสน. ล ำพูนโชติช่วง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 14/2564 ลว.14 พ.ย. 63



ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
50 แก๊สโซฮอล์ 91 300.00       300.00     เฉพำะเจำะจง หสน. ล ำพูนโชติช่วง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 15/2564 ลว.16 พ.ย 63
51 แก๊สโซฮอล์ 91 300.00       300.00     เฉพำะเจำะจง หสน. ล ำพูนโชติช่วง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 16/2564 ลว.17 พ.ย. 63
52 ตรำยำง 200.00       200.00     เฉพำะเจำะจง อำธัญธุรกิจ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 17/2564 ลว.30 พ.ย. 63
53 แก๊ส LPG 1,401.75    1,401.75  เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่บลูเฟรม รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 18/2564 ลว. 30 พ.ย. 63
54 แก๊สโซฮอล์ 91 300.00       300.00     เฉพำะเจำะจง หสน. ล ำพูนโชติช่วง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขท่ี 19/2564 ลว.30 พ.ย. 63

รวม 88,111.78  


