
                  สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
                    ส านักงานเทศบาลเมอืงล าพูน
                     วันที่ 1 มถุินายน 2563

ล า งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลอืก/ เลขที่และวันที่ของสญัญา
ดับ หรือจา้ง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ขอ้ตกลงในการจดัซ้ือจดัจา้ง
1 ซ่อมแซมรถกระเช้า(002 57 0024) 1,350.00        1,350.00        เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 82/2563 ลว.8 พ.ค.63
๒ ซ่อมแซมรถดับเพลิง(004 36 0006) 4,050.00        4,050.00        เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 83/2563 ลว.8 พ.ค.63
3 ค่าเปล่ียนแผ่นคอยล์(420 56 0258) 4,900.00        4,900.00        เฉพาะเจาะจง ซีซี แอร์ แอนด์ เซอวิส ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 84/2563 ลว.12 พ.ค.63
๔ ซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ(28 01160 0016) 2,400.00        2,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพพีเีซอวิส ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 85/2563 ลว.13 พ.ค.63
5 ซ่อมแซมรถยนต์(001 51 0010) 2,996.00        2,996.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญยนต์ล าพนู ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 86/2563 ลว.22 พ.ค.63
๖ ซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ(001 580012) 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพพีเีซอวิส ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 87/2563 ลว.25 พ.ค.63
7 ซ่อมแซมรถยนต์(001 45 0006) 3,210.00        3,210.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญยนต์ล าพนู ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 88/2563 ลว.27 พ.ค.63
๘ ซ่อมแซมรถกระดกหนา้(026 59 0007) 2,280.00        2,280.00        เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 89/2563 ลว.27 พ.ค.63
9 ซ่อมแซมโซ่เล่ือยยนต์(068 54 0020) 3,700.00        3,700.00        เฉพาะเจาะจง เกษตรยนต์บริการ ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 90/2563 ลว.27 พ.ค.63

๑๐ ซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง 2,600.00        2,600.00        เฉพาะเจาะจง ล าพนูอเีลคทริค ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 91/2563 ลว.28 พ.ค.63
11 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(โทรโข่งขนาดใหญ)่ 2,000.00        2,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทัศิวดล ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 584/2563 ลว.5 พ.ค.63
๑๒ วัสดุกอ่สร้าง(สายยู 75 มลิ 3 ตอน) 76.00             76.00             เฉพาะเจาะจง บริษทัดูโฮม ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 585/2563 ลว.5 พ.ค.63
13 วัสดุการเกษตร(กระถางปลูกต้นไม้10นิ้ว) 300.00           300.00           เฉพาะเจาะจง กระถางเวียงยองล าพนู ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 586/2563 ลว.5 พ.ค.63
๑๔ วัสดุคอมพวิเตอร์(TONER OKI สีด า) 1,600.00        1,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอไอคอมพวิเตอร์แอนด์โอเอจ ากดั ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 587/2563 ลว.5 พ.ค.63
15 วัสดุคอมพวิเตอร์(TONER OKI สีฟา้,ชมพ)ู 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอไอคอมพวิเตอร์แอนด์โอเอจ ากดั ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 588/2563 ลว.5 พ.ค.63
๑๖ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 280.00           280.00           เฉพาะเจาะจง นายพงศนาถ อาชาชัยกจิ ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 589/2563 ลว.5 พ.ค.63
17 วัสดุคอมพวิเตอร์(คีย์บอร์ด,แผ่นรองเมา้ท ์ฯลฯ) 1,075.00        1,075.00        เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 590/2563 ลว.5 พ.ค.63
๑๘ วัสดุงานบา้นงานครัว(น้ ายาล้างจาน) 330.00           330.00           เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 591/2563 ลว.5 พ.ค.63
19 วัสดุส านกังาน(ปา้ยพลาสติก) 150.00           150.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 592/2563 ลว.5 พ.ค.63
๒๐ วัสดุคอมพวิเตอร์(Toner Hp 285A 2 ตลับ) 5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ ไอ คอมพวิเตอร์ ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 593/2563 ลว.7 พ.ค.63
21 รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง(อาหารและเคร่ืองด่ืม) 1,155.00        1,155.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวศุรางคณา กลีบยี่สุ่น ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 594/2563 ลว.7 พ.ค.63
๒๒ วัสดุส านกังาน(ปา้ยสต๊ิกเกอร์สะทอ้นแสง ฯลฯ) 4,520.00        4,520.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 595/2563 ลว.7 พ.ค.63
23 วัสดุคอมพวิเตอร์(USB.4P V.30) 170.00           170.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนต้ีิ ไอที ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 596/2563 ลว.8 พ.ค.63



ล า งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลอืก/ เลขที่และวันที่ของสญัญา
ดับ หรือจา้ง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ขอ้ตกลงในการจดัซ้ือจดัจา้ง
๒๔ วัสดุวิทยาศาสตร์(ถุงมอืยางM,Sแอลกอฮอล์น้ า) 4,110.00        4,110.00        เฉพาะเจาะจง บริษทัมอร์ริชแมนเนจเมน้ท์ ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 597/2563 ลว.8 พ.ค.63
25 วัสดุส านกังาน(ค่าถ่ายเอกสาร เม.ย 63) 3,108.56        3,108.56        เฉพาะเจาะจง บริการริโก(้ประเทศไทย) ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 598/2563 ลว.12 พ.ค.63
๒๖ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(ค่าพมิพส์ต๊ิกเกอร์ฯ) 350.00           350.00           เฉพาะเจาะจง ล าพนูมเีดีย ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 599/2563 ลว.12 พ.ค.63
27 วัสดุคอมพวิเตอร์(ลงโปรแกรมwindows7) 300.00           300.00           เฉพาะเจาะจง บมูบมูคอมพวิเตอร์ ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 600/2563 ลว.12 พ.ค.63
๒๘ วัสดุคอมพวิเตอร์ 1,580.00        1,580.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอพคีอมพวิเตอร์แอนด์เทเลโฟน ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 601/2563 ลว.13 พ.ค.63
29 รายจ่ายเพื่อได้มาซ่ึงบริการ 310.00           310.00           เฉพาะเจาะจง ล าพนูบรรณาการ ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 602/2563 ลว.14 พ.ค.63
๓๐ วัสดุส านกังาน(น้ าส้มประจ าเดือน เม.ย 63) 245.00           245.00           เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม พ.ีอาร์ ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 603/2563 ลว.19 พ.ค.63
31 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม) 1,155.00        1,155.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวศุรางคณา กลีบยี่สุ่น ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 604/2563 ลว.19 พ.ค.63
๓๒ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(สารเคมที าความสะอาด) 4,900.00        4,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านตะวัน ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 605/2563 ลว.19 พ.ค.63
33 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย(์ถุงมอืยาง) 3,330.00        3,330.00        เฉพาะเจาะจง ร้านตะวัน ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 606/2563 ลว.19 พ.ค.63
๓๔ วัสดุส านกังาน(คลิปบอร์ดA4) 2,370.00        2,370.00        เฉพาะเจาะจง บริษทัศิวดลสเตชั่น ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 607/2563 ลว.19 พ.ค.63
35 วัสดุส านกังาน(ถ่ายเอกสาร A4 เดือนเม.ย63) 1,173.40        1,173.40        เฉพาะเจาะจง นายวิภติั หตัถกอ๋ง) ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 608/2563 ลว.22 พ.ค.63
๓๖ วัสดุคอมพวิเตอร์(หมกึเติมEPSON) 900.00           900.00           เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 609/2563 ลว.22 พ.ค.63
37 วัสดุส านกังาน(กระดาษDOUBLE A ฯลฯ) 3,152.00        3,152.00        เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 610/2563 ลว.22 พ.ค.63
๓๘ วัสดุคอมพวิเตอร์(Toner oki363 ชมพ,ูฟา้) 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอไอคอมพวิเตอร์ ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 611/2563 ลว.24 พ.ค.63
39 วัสดุส านกังาน(ค่าถ่ายเอกสาร A4,F4 เม.ย63) 1,683.20        1,683.20        เฉพาะเจาะจง นายวิภติั หตัถกอ๋ง) ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 612/2563 ลว.24 พ.ค.63
๔๐ วัสดุส านกังาน(ค่าถ่ายเอกสาร A4 เม.ย 63) 2,410.40        2,410.40        เฉพาะเจาะจง นายวิภติั หตัถกอ๋ง) ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 613/2563 ลว.24 พ.ค.63
41 วัสดุงานบา้นและครัว(ถุงหิ้ว,สบู่เหลว) 2,988.00        2,988.00        เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 614/2563 ลว.24 พ.ค.63
๔๒ วัสดุคอมพวิเตอร์ 4,100.00        4,100.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอไอคมพวิเตอร์ ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 615/2563 ลว.25 พ.ค.63
43 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(หนงัสือพมิพ ์มิ.ย 63) 1,250.00        1,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านล าพนูบรรณาคาร ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 616/2563 ลว.25 พ.ค.63
๔๔ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางในขอบ14) 700.00           700.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญยนต์ล าพนู ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 617/2563 ลว.25 พ.ค.63
45 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมกึเติม) 960.00           960.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอพคีอมพวิเตอร์แอนด์เทเลโฟน ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 618/2563 ลว.27 พ.ค.63
๔๖ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(ค่าวารสาร มิ.ย63) 810.00           810.00           เฉพาะเจาะจง ร้านล าพนูบรรณาคาร ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 619/2563 ลว.28 พ.ค.63
47 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(หมกึเติม ด า,แดง,ฟา้ฯ) 3,510.00        3,510.00        เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 620/2563 ลว.28 พ.ค.63
๔๘ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(ค่าหนงัสือพมิพ ์มิ.ย63) 1,050.00        1,050.00        เฉพาะเจาะจง ร้านล าพนูบรรณาคาร ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 621/2563 ลว.28 พ.ค.63
49 วัสดุกอ่สร้าง(ก.ใน1/2 ฯลฯ) 605.15           605.15           เฉพาะเจาะจง บ.จือฮะเซนเตอร์ ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 622/2563 ลว.28 พ.ค.63
๕๐ วัสดุส านกังาน(น้ าด่ืมเดือนมี.ค 63) 2,749.00        2,749.00        เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมดิวล่า ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 623/2563 ลว.28 พ.ค.63



ล า งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลอืก/ เลขที่และวันที่ของสญัญา
ดับ หรือจา้ง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ขอ้ตกลงในการจดัซ้ือจดัจา้ง
51 วัสดุส านกังาน(น้ าด่ืมเดือน ก.พ 63) 1,990.00        1,990.00        เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมดิวล่า ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 624/2563 ลว.28 พ.ค.63
๕๒ วัสดุส านกังาน(ค่าถ่ายเอกสาร มี.ค 63) 3,583.20        3,583.20        เฉพาะเจาะจง นายวิภติั หตัถกอ๋ง) ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 625/2563 ลว.28 พ.ค.63
53 วัสดุส านกังาน(กระดาษA4 ฯลฯ) 3,733.00        3,733.00        เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 626/2563 ลว.29 พ.ค.63
๕๔ วัสดุส านกังาน(ตรายาง 4 อนั) 1,130.00        1,130.00        เฉพาะเจาะจง อาธัญธุรกจิ ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 627/2563 ลว.29 พ.ค.63
55 วัสดุส านกังาน(ปา้ยสต๊ิกเกอร์) 270.00           270.00           เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 628/2563 ลว.29 พ.ค.63
๕๖ เงินรับฝากรถน าเที่ยว(แกส๊โซฮอล์91) 479.00           479.00           เฉพาะเจาะจง หสน.ล าพนูโชติช่วง ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 45/2563 ลว.7 พ.ค.63
57 เงินบญัชีระบบหลักประกนัสุขภาพ 525.00           525.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพนิท ์อปูแกว้ ราคาตามทอ้งตลาด อนมุติัเลขที่ 46/2563 ลว.8 พ.ค.63

รวม 116,151.91   


