
                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
                    ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน
                     วันท่ี 1 เมษายน 2564

ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ซ่อมแซมรถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ท่ีน่ัง และ 4 ท่ีน่ัง 4,387.00          4,387.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมาวินการช่าง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 47/2564 ลว.2 มี.ค 64
๒ ซ่อมแซมรถกอล์ฟฟ้า 6 ท่ีน่ัง 036 62 0010 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ดี.วาย การราจ (ส านักงานใหญ่) ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 48/2564 ลว.3 มี.ค 64
3 ซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน ข.6607 1,610.00          1,610.00         เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 49/2564 ลว.5 มี.ค 64
๔ ซ่อมแซมรถกระดก(026 59 0008) 1,180.00          1,180.00         เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 50/2564 ลว.5 มี.ค 64
5 ซ่อมแซมรถกระดกเทหน้า (026 30 0003) 3,180.00          3,180.00         เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 51/2564 ลว.11 มี.ค 64
๖ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ฆข.28(011 60 0016) 2,100.00          2,100.00         เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 52/2564 ลว.11 มี.ค 64
7 ซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ 600.00             600.00            เฉพาะเจาะจง บูมบูมคอมพิวเตอร์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 53/2564 ลว.15 มี.ค 64
๘ ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์(416 57 1203) 2,200.00          2,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟนราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 54/2564 ลว.25 มี.ค 64
9 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์(416 52 0821) 450.00             450.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟนราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 55/2564 ลว.25 มี.ค 64

๑๐ ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์(416 48 0446) 4,100.00          4,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟนราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 56/2564 ลว.31 มี.ค 64
11 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(424 59 0074) 2,100.00          2,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.ซี.อิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิงราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 57/2564 ลว.31 มี.ค 64
๑๒ SD CARD, สาย DABLE, สายMINI HDMI 2,770.00          2,770.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ จ ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 240/2564 ลว.1 มี.ค 64
๑๓ Handy Drive Sandisk ขนาด 64 GB 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ จ ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 241/2564 ลว.3 มี.ค 64
๑๔ Handy Drive Sandisk ขนาด 128 GB 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ จ ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 242/2564 ลว.3 มี.ค 64
๑๕ น  าด่ืมแบบถัง เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 64 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 243/2564 ลว.3 มี.ค 64
๑๖ แก๊สโซฮอล์ 91 15,900.00        15,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ช.ชญาปิโตรเลียม ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 244/2564 ลว.3 มี.ค 64
๑๗ แอลกอฮอล์เจล 450 ml 1,560.00          1,560.00         เฉพาะเจาะจง พนิดเภสัช ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 245/2564 ลว.4 มี.ค 64
๑๘ หมึก Brother 1,310.00          1,310.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ จ ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 246/2564 ลว. 4 มี.ค 64
๑๙ คีย์บอร์ด,เมาส์ ฯลฯ 4,370.00          4,370.00         เฉพาะเจาะจง เอสพีบีเค เซอร์วิส ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 247/2564 ลว. 4 มี.ค 64
๒๐ เตารีดชาร์ป 320.00             320.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สอาดกรุ๊ป จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 248/2564 ลว. 4 มี.ค 64
๒๑ นาฬิกาดิจิตอลแบบตั งโต๊ะ 399.00             399.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ดีไอวาย เทรดดิ ง จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 249/2564 ลว. 4 มี.ค 64
๒๒ กุญแจ น  ายาดักฝุ่น สบู่เหลว 1,100.00          1,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 250/2564 ลว. 4 มี.ค 64
๒๓ สายแลน 10 เมตร 260.00             260.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟนราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 251/2564 ลว. 5 มี.ค 64



ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
24 แบตเตอร่ี F135 3,100.00          3,100.00         เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 252/2564 ลว. 5 มี.ค 64
25 ระบบสารบรรณ e-book 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง ริมไทร คอมพิวเตอร์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 253/2564 ลว. 5 มี.ค 64
26 ถ่ายเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 1,083.20          1,083.20         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 254/2564 ลว. 8 มี.ค 64
27 หนังสือพิมพ์ กุมภาพันธ์ 2564 280.00             280.00            เฉพาะเจาะจง ล าพูนบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 255/2564 ลว. 8 มี.ค 64
28 หนังสือพิมพ์ กุมภาพันธ์ 2564 1,180.00          1,180.00         เฉพาะเจาะจง ล าพูนบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 256/2564 ลว. 9 มี.ค 64
29 คีมเบ้าหัวสายแลน , หัวRJ-45 350.00             350.00            เฉพาะเจาะจง ล าพูนอิเลคทริค ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 257/2564 ลว. 10 มี.ค 64
30 น  ายาจุลินทรีย์ 10 ขวด 250.00             2,500.00         เฉพาะเจาะจง ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูนราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 258/2564 ลว. 10 มี.ค 64
31 ถ่ายเอกสาร a4 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 1,504.04          1,504.04         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 259/2564 ลว. 11 มี.ค 64
32 น  าด่ืม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 920.00             920.00            เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 260/2564 ลว. 11 มี.ค 64
33 ตรายาง 4 ดวง 370.00             370.00            เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 261/2564 ลว. 11 มี.ค 64
34 กล่องใส่ผงหมึก 4,995.00          4,995.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟนราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 262/2564 ลว. 11 มี.ค 64
35 ค่าวารสาร 9 รายการ 870.00             870.00            เฉพาะเจาะจง ล าพูนบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 263/2564 ลว. 11 มี.ค 64
36 หนังสือพิมพ์ กุมภาพันธ์ 2564 960.00             960.00            เฉพาะเจาะจง ล าพูนบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 264/2564 ลว. 11 มี.ค 64
37 วัสดุส านักงาน 5 รายการ 3,280.00          3,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 265/2564 ลว. 12 มี.ค 64
38 จัดท าเล่มแผนฯ 225.00             225.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากัด กราฟฟิก ล าพูน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 266/2564 ลว. 12 มี.ค 64
39 กระดาษ A4 กาวแท่ง ฯลฯ 3,981.00          3,981.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 267/2564 ลว. 15 มี.ค 64
40 ผ้าใบเบรคหลัง 120.00             120.00            เฉพาะเจาะจง นายพงศนาถ อาชาชัยกิจ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 268/2564 ลว. 15 มี.ค 64
41 บัตรเลือกตั ง (ตัวอย่าง) 2,505.00          2,505.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 269/2564 ลว. 16 มี.ค 64
42 น  ายาล้างจาน ฯลฯ 2,210.00          2,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 270/2564 ลว. 16 มี.ค 64
43 หมึก Brother 1,250.00          1,250.00         เฉพาะเจาะจง เค แอนด์ เอ็ม แอคเซสเซอร์ร่ี ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 271/2564 ลว. 18 มี.ค 64
44 น  ามันดีเซล 74,730.00        74,730.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ช.ชญาปิโตรเลียม ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 272/2564 ลว. 18 มี.ค 64
45 ถ่ายเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 2,832.80          2,832.80         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 273/2564 ลว. 18 มี.ค 64
46 Toner HP CP 1025 สีฟ้า 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ จ ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 274/2564 ลว. 18 มี.ค 64
47 ถ่ายเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 1,480.00          1,480.00         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 275/2564 ลว. 18 มี.ค 64
48 ตลับหมึก Canon mp, หมึกเติม 1,400.00          1,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคเอกสาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 276/2564 ลว. 18 มี.ค 64
49 กาวร้อน,เทปผ้า,กระดาษแข็ง ฯลฯ 2,114.00          2,114.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 277/2564 ลว. 19 มี.ค 64



ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
50 น  าด่ืม เดือนมกราคม 2564 3,180.00          3,180.00         เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 278/2564 ลว. 19 มี.ค 64
51 กระดาษเช็ดหน้าสีขาว 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจิระมาร์เก็ตติ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 279/2564 ลว. 19 มี.ค 64
52 ถ่ายเอกสาร เดือนธันวาคม 2563 3,773.60          3,773.60         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 280/2564 ลว. 19 มี.ค 64
53 Toner HP CP 1025 สีเหลือง 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ จ ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 281/2564 ลว. 22 มี.ค 64
54 Toner HP 12A 3,100.00          3,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ จ ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 282/2564 ลว. 22 มี.ค 64
55 ตรายาง ตราครุฑ,ตรายาง เทศบาลฯ 360.00             360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 283/2564 ลว. 22 มี.ค 64
56 จ้างเหมาท าใบประกาศนียบัตร ป.6 1,512.00          1,512.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวิช่ันบุ๊ค ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 284/2564 ลว. 22 มี.ค 64
57 ไฟฉุกเฉินตัดท้ายรถ ชนิดLED 3,800.00          3,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแอมบูแลนซ์ ดีซาย เชียงใหม่ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 285/2564 ลว. 24 มี.ค 64
58 ใบมีดตัดหญ้า 12 นิ ว, สายเอ็นเหล่ียม 3 มิล 3,650.00          3,650.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรยนต์ อะไหล่ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 286/2564 ลว.24 มี.ค 64
59 ป้ายไวนิล 1x0.5 เมตรและขนาด 1x1เมตร 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนตุงคนาคร พริ นท์ติ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 287/2564 ลว.24 มี.ค 64
60 ยางในรถจักรยานยนต์ 150.00             150.00            เฉพาะเจาะจง นายพงศนาถ อาชาชัยกิจ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 288/2564 ลว.25 มี.ค 64
61 ค่าจ้างเหมาจัดท าเกียรติบัตร 1,162.00          1,162.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวิช่ันบุ๊ค ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 289/2564 ลว.29 มี.ค 64
62 ลูกบอลยางแดง 220.00             220.00            เฉพาะเจาะจง ร้านยา จามเทวี เภสัช ล าพูน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 290/2564 ลว.29 มี.ค 64
63 ถ่ายเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 704.40             704.40            เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 291/2564 ลว.29 มี.ค 64
64 กระดาษช าระ, ถุงขยะ,ไม้ขนไก่ 789.00             789.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 292/2564 ลว.29 มี.ค 64
65 กระดาษไอเดีย ,กระดาษโรเนียว 2,775.00          2,775.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 293/2564 ลว.29 มี.ค 64
66 วัสดุส านักงาน 7 รายการ 3,944.00          3,944.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 294/2564 ลว.30 มี.ค 64
67 Toner HP 85 A 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ จ ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 295/2564 ลว.30 มี.ค 64
68 ดีวีดีไดร์, ฮาร์ทดิส 240 GB 4,970.00          4,970.00         เฉพาะเจาะจง เอสพีบีเค เซอร์วิส ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 296/2564 ลว.30 มี.ค 64
69 แก๊สโซฮอล์ LPG 467.25             467.25            เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่บลูเฟรม ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 34/2564 ลว.3 มี.ค 64
70 แก๊สโซฮอล์ 91 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน ล าพูนโชติช่วง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 35/2564 ลว.3 มี.ค 64
71 แก๊ส LPG 467.25             467.25            เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่บลูเฟรม ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 36/2564 ลว.16 มี.ค 64

รวม 225,810.54    


