
                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
                    ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน
                     วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564

ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ซ่อมแซมรถยนต์ นข 2594 เลขครุภัณฑ์ 001 43 0003 500.00           500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพีพี เซอร์วิส ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 23/2564 ลว.4 ม.ค 64
๒ ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (เปล่ียน SSD,Ram) 2,800.00        2,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ ก ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 24/2564 ลว.6 ม.ค 64
3 ซ่อมแซมยูนิตท าฟัน เลจครุภัณฑ์ 257 49 0001 1,200.00        1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสวนดอก เดนตัล ซัพพลาย ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 25/2564 ลว.6 ม.ค 64
๔ ซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟ เลขครุภัณฑ์ 416 60 1803 3,200.00        3,200.00     เฉพาะเจาะจง Service Network System Computerราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 26/2564 ลว.6 ม.ค 64
5 ซ่อมแซมเคร่ืองริโซ่ เลขครุภัณฑ์ 418 50 0001 4,800.00        4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.วัน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 27/2564 ลว.6ม.ค 64
๖ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ฆข.27 (กากบาท เพลากลางฯ) เลขครุภัณฑ์ 011 60 00153,580.00        3,580.00     เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 28/2564 ลว.7 ม.ค 64
7 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ฆข.27 (น  ามันเกียร์ น  ามันเฟ่ืองท้ายฯ) เลขครุภัณฑ์ 011 60 00153,700.00        3,700.00     เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 29/2564 ลว.7 ม.ค 64
๘ ซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน เลขครุภัณฑ์ 001 54 0011 500.00           500.00        เฉพาะเจาะจง สามชัยมอเตอร์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 30/2564 ลว.8 ม.ค 64
9 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ฆข.27 (แผ่นครัช ลูกปืนครัช ฯ) เลขครุภัณฑ์ 011 60 00154,550.00        4,550.00     เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 31/2564 ลว.13 ม.ค 64

๑๐ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ฆข.24 (001 58 0013) 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 32/2564 ลว.19 ม.ค 64
11 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ฆข.24 (คัทเอ๊าท์ไฟ,ไฟหน้า,สายดั ม) 4,210.00        4,210.00     เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 33/2564 ลว.21 ม.ค 64
๑๒ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7955 193.00           193.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สหสายเหนือหล่อยาง จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 34/2564 ลว.21 ม.ค 64
13 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-6117 200.00           200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้องการยาง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 35/2564 ลว.21 ม.ค 64
๑๔ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน ฆข.21 ฆข.22 ฆข.23 ฆข.27 และฆข.28650.00           650.00        เฉพาะเจาะจง อ.การยาง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 36/2564 ลว.25 ม.ค 64
15 เคร่ืองยิงบอร์ด,ลวดยิง Max 2,731.00        2,731.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 105/2564 ลว.4 ม.ค 64
๑๖ จ้างเหมาบุคลากรทดสอบเคร่ือง 4,500.00        4,500.00     เฉพาะเจาะจง นายไมตรี,นายสงกรานต์,นายโยธิน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 106/2564 ลว.4 ม.ค 64
๑๗ ตลับหมึก J230DW(LC-3617) ชมพู ด า ฟ้า เหลือง 2,360.00        2,360.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 107/2564 ลว.4 ม.ค 64
๑๘ กระดาษ DBA , ทะเบียนรับ ,ปากกาแดง ฯ 2,675.00        2,675.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 108/2564 ลว.4 ม.ค 64
๑๙ หมึกพิมพ์ Toner HP 79 A 2,400.00        2,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ ก ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 109/2564 ลว.5 ม.ค 64
๒๐ Toner HP 85 A 2,500.00        2,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ ก ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 110/2564 ลว.5 ม.ค 64
๒๑ ธงฟ้าหญิงอุบลรัตน์ ฯลฯ 8,000.00        8,000.00     เฉพาะเจาะจง อาธัญธุรกิจ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 111/2564 ลว.5 ม.ค 64
๒๒ เม้าส์ Logitech USB M 100 R 290.00           290.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 112/2564 ลว.6 ม.ค 64



ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
23 Toner OKI 363 สีด า สีฟ้า 3,600.00        3,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ ก ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 113/2564 ลว.6 ม.ค 64
24 Toner HP cp 1025 ด า , OKI mc 363 ด า 4,000.00        4,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ ก ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 114/2564 ลว.6 ม.ค 64
25 ตรายาง 3 บรรทัด ,ตรายาง โลโก้เทศบาล 400.00           400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 115/2564 ลว.6 ม.ค 64
26 อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 9,100.00        9,100.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววริยาภรณ์ ม่ังค่ัง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 116/2564 ลว.6 ม.ค 64
27 วัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 1,010.00        1,010.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมพาณิชย์ล าพูน จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 117/2564 ลว.6 ม.ค 64
28 พรมลูกพูก 3,945.00        3,945.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 118/2564 ลว.6 ม.ค 64
29 ธงรัชกาลท่ี 10 8,000.00        8,000.00     เฉพาะเจาะจง อาธัญธุรกิจ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 119/2564 ลว.6 ม.ค 64
30 ไฟเบอร์, สกูร, ปุ้กพลาสติก 2,310.00        2,310.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 120/2564 ลว.7 ม.ค 64
31 ไฟท้ายพร้อมขาโครงเหล็ก 3,000.00        3,000.00     เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 121/2564 ลว.7 ม.ค 64
32 แบตเตอร่ี 2,650.00        2,650.00     เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 122/2564 ลว.7 ม.ค 64
33 Toner OKI 363 สีด า สีชมพู 3,600.00        3,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ ก ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 123/2564 ลว.7 ม.ค 64
34 ตลับหมึก J2330DW(LC-3617) ชมพู ด า 1,980.00        1,980.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 124/2564 ลว.8 ม.ค 64
35 อาหารกลางวัน+อาหารเย็น 23,000.00      23,000.00   เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี กรรมสิทธ์ิ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 125/2564 ลว.8 ม.ค 64
36 วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 2,400.00        2,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สมพลการก่อสร้าง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 126/2564 ลว.8 ม.ค 64
37 น  ายาจุลินทรีย์ EM ขวดใหญ่ 250.00           250.00        เฉพาะเจาะจง ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูนราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 127/2564 ลว.8 ม.ค 64
38 หมึกเติม EPSON 664 1,200.00        1,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 128/2564 ลว.8 ม.ค 64
39 ป้ายไวนิล 300x100 ซม 450.00           450.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเหมียวล าพูนโฆษณา ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 129/2564 ลว.8 ม.ค 64
40 ค่าหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือนธันวาคม 2563 1,085.00        1,085.00     เฉพาะเจาะจง ร้านล าพูนบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 130/2564 ลว.11 ม.ค 64
41 ค่าวารสาร ประจ าเดือนธันวาคม 2563 870.00           870.00        เฉพาะเจาะจง ร้านล าพูนบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 131/2564 ลว.11 ม.ค 64
42 ค่าหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือนธันวาคม 2563 1,285.00        1,285.00     เฉพาะเจาะจง ร้านล าพูนบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 132/2564 ลว.11 ม.ค 64
43 จ้างเหมาท าความสะอาดคอมพิวเตอร์ 4,000.00        4,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ ก ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 133/2564 ลว.11 ม.ค 64
44 ไม้กวาดทางมะพร้าว 2,700.00        2,700.00     เฉพาะเจาะจง สวนอังคณา ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 134/2564 ลว.11 ม.ค 64
45 Drum Brother Dr-263CL 4,990.00        4,990.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 135/2564 ลว.11 ม.ค 64
46 หนังสือพิมพ์ ประจ าเดือนธันวาคม 2563 310.00           310.00        เฉพาะเจาะจง ร้านล าพูนบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 136/2564 ลว.11 ม.ค 64
47 น  าด่ืมแบบลัง 9 ลัง 315.00           315.00        เฉพาะเจาะจง น  าด่ืม พี.อาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 137/2564 ลว.12 ม.ค 64
48 น  าด่ืมแบบลัง 19 ลัง 665.00           665.00        เฉพาะเจาะจง น  าด่ืม พี.อาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 138/2564 ลว.12 ม.ค 64



ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
49 น  าด่ืมแบบลัง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 25636 จ านวน 11 ลัง440.00           440.00        เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 139/2564 ลว.12 ม.ค 64
50 กาวยาง 320.00           320.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมพาณิชย์ล าพูน จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 140/2564 ลว.12 ม.ค 64
51 ป้ายไวนิล ขนาด 100x180 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง เหมียว ล าพูนโฆษณา ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 141/2564 ลว.12 ม.ค 64
52 ป้ายไวนิล 90x90 1,950.00        1,950.00     เฉพาะเจาะจง เหมียว ล าพูนโฆษณา ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 142/2564 ลว.12 ม.ค 64
53 เข้าเล่มห่วงกระดูกงู 105.00           105.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กราฟฟิก ล าพูน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 143/2564 ลว.12 ม.ค 64
54 ชุดป้ัมหมึก Brother T700W 1,050.00        1,050.00     เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เทรดดิ ง(ส านักงานใหญ่) ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 144/2564 ลว.13 ม.ค 64
55 Toner HP 85 A 5,000.00        5,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ ก ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 145/2564 ลว.14 ม.ค 64
56 Brother WT-220CL Waste Tone 1,590.00        1,590.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 146/2564 ลว.14 ม.ค 64
57 กระดาษ A4 ,ลวดเย็บ ฯ 1,575.00        1,575.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 147/2564 ลว.14 ม.ค 64
58 แก๊สโซฮอล์ 91 14,220.00      14,220.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ช.ชญาปิโตรเลียม ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 148/2564 ลว.14 ม.ค 64
59 กาวยาง 330.00           330.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ด ารงแมชซีนทูลส์ จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 149/2564 ลว.14 ม.ค 64
60 กาวร้อน , มีดพับ 259.00           259.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 150/2564 ลว.14 ม.ค 64
61 น  ายาล้างจาน , น  ายาล้างท าความสะอาด 2,675.00        2,675.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ เคมีคอลเอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 151/2564 ลว.14 ม.ค 64
62 น  ามันดีเซล 66,630.00      66,630.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ช.ชญาปิโตรเลียม ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 152/2564 ลว.15 ม.ค 64
63 ไมต่อใหญ่ 1/2x2.5 4,000.00        4,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 153/2564 ลว.15 ม.ค 64
64 ตรายาง เรียน หัวหน้างานรักษาความสงบ 80.00             80.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 154/2564 ลว.15 ม.ค 64
65 ลวดมัดเหล็ก , กุญแจ, โซ่ , คีมผูกลวด 2,185.00        2,185.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมพาณิชย์ล าพูน จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 155/2564 ลว.15 ม.ค 64
66 Toner HP 79 A 2,400.00        2,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ ก ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 156/2564 ลว.15 ม.ค 64
67 กระดาษ DOUBLE A A4 80G 2,500.00        2,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 157/2564 ลว.15 ม.ค 64
68 วัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 1,490.00        1,490.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 158/2564 ลว.18 ม.ค 64
69 ค่าต่อสัญญาโดเมนและเช่าพื นท่ีโฮลติ ง 4,500.00        4,500.00     เฉพาะเจาะจง นายภรัญยู ใจบ ารุง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 159/2564 ลว.18 ม.ค 64
70 พัดลมดูดอากาศ 8 นิ ว 2,364.00        2,364.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 160/2564 ลว.18 ม.ค 64
71 อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,050.00        1,050.00     เฉพาะเจาะจง นางผัดดี ค าขจร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 161/2564 ลว.18 ม.ค 64
72 อาหารกลางวัน 1,200.00        1,200.00     เฉพาะเจาะจง ข้าวมันไก่วิศวะ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 162/2564 ลว.18 ม.ค 64
73 น  าด่ืมประจ าเดือนธันวาคม 2563 940.00           940.00        เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 163/2564 ลว.18 ม.ค 64
74 ปากกาเพ้นท์ 351.00           351.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 164/2564 ลว.18 ม.ค 64
75 ตลับหมึกโทนเนอร์ 4,400.00        4,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 165/2564 ลว.18 ม.ค 64
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76 โทนเนอร์สีด า HP 2,590.00        2,590.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเจซี คอมพิวเตอร์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 166/2564 ลว.18 ม.ค 64
77 ชุดสตาร์ท ,สปริงครัชมสายคันเร่ง 480.00           480.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรยนต์ อะไหล่ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 167/2564 ลว.19 ม.ค 64
78 ถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนธันวาคม 2563 744.80           744.80        เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 168/2564 ลว.19 ม.ค 64
79 ถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนธันวาคม 2563 3,077.00        3,077.00     เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 169/2564 ลว.19 ม.ค 63
80 ถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนธันวาคม 2563 948.80           948.80        เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 170/2564 ลว.19 ม.ค 63
81 ป้ายไวนิล 800x200 ซม 1,700.00        1,700.00     เฉพาะเจาะจง เหมียว ล าพูนโฆษณา ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 171/2564 ลว.19 ม.ค 63
82 อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 9,100.00        9,100.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววริยาภรณ์ ม่ังค่ัง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 172/2564 ลว.19 ม.ค 63
83 ถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนธันวาคม 2563 1,774.40        1,774.40     เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 173/2564 ลว.20 ม.ค 63
84 น  าด่ืมแบบถัง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 380.00           380.00        เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 174/2564 ลว.20 ม.ค 63
85 ตรายาง กองสาธารณสึข ,ผู้ช่วยปฏิบัติงาน, โลโก้เทศบาลเมืองล าพูน1,680.00        1,680.00     เฉพาะเจาะจง อาธัญธุรกิจ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 175/2564 ลว.21 ม.ค 63
86 ถุงขยะ, ท่ีตักขยะ , ไม้กวาดอ่อน ฯ 942.00           942.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 176/2564 ลว.21 ม.ค 63
87 ยางนอก 650-14  ,ยางใน ขอบ14 4,300.00        4,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ยางยนต์ล าพูน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 178/2564 ลว.21 ม.ค 63
88 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,251.00        2,251.00     เฉพาะเจาะจง มายปริ นซ์ เทรดดิ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 179/2564 ลว.21 ม.ค 63
89 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 2,572.00        2,572.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 180/2564 ลว.21 ม.ค 63
90 ซองสีน  าตาลขยายข้าง F4 192.00           192.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 181/2564 ลว.22 ม.ค 63
91 ถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 1,600.00        1,600.00     เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 182/2564 ลว.25 ม.ค 63
92 สีสเปรย์เอนกประสงค์ 660.00           660.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 183/2564 ลว.25 ม.ค 63
93 กระดาษช าระ ,ถุงขยะด า ฯ 458.00           458.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 184/2564 ลว.25 ม.ค 63
94 ยางใน 120.00           120.00        เฉพาะเจาะจง นายพงศนาถ  อาชาชัยกิจ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 185/2564 ลว.25 ม.ค 63
95 จ้างเหมาพิมพ์สต๊ิกเกอร์ 1,700.00        1,700.00     เฉพาะเจาะจง ล าพูนมีเดีย ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 186/2564 ลว.25 ม.ค 63
96 น  ายาจุลินทรีย์ EM ขวดใหญ่ 250.00           250.00        เฉพาะเจาะจง ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูนราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 187/2564 ลว.26 ม.ค 63
97 ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนธันวาคม 2563 312.98           312.98        เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 188/2564 ลว.26 ม.ค 63
98 เคร่ืองเย็บกระดาษ ฯลฯ 622.00           622.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 189/2564 ลว.26 ม.ค 63
99 ปล๊ักราง, ถ่านพาราโซนิค 301.00           301.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 190/2564 ลว.26 ม.ค 63

100 ทินเนอร์, สีทาถนน, ลูกกลิ งน  ามัน 1,460.00        1,460.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมพาณิชย์ล าพูน จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 191/2564 ลว.26 ม.ค 63
101 เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 480.00           480.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 192/2564 ลว.26 ม.ค 64
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102 หนังสือพิมพ์ ประจ าเดือนธันวาคม 2563 465.00           465.00        เฉพาะเจาะจง ร้านล าพูนบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 193/2564 ลว.29 ม.ค 64
103 แก๊สโซฮอล์ 91 300.00           300.00        เฉพาะเจาะจง หสน. ล าพูนโชติช่วง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 28/2564 ลว.4 ม.ค 64
104 อาหารกลางวันพร้อมน  าด่ืม 525.00           525.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท์ อูปแก้ว ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 29/2564 ลว.18 ม.ค 64
105 ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 10 รายการ 7,062.00        7,062.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 30/2564 ลว.18 ม.ค 64

รวม 319,305.98 


