
                  สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม 2563

                    ส านักงานเทศบาลเมอืงล าพูน

                     วันที่ 3 สงิหาคม 2563

ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 บ ำรุงและซ่อมแซมรถ หมำยเลขทะเบียน ฆข 21 หมำยเลขครุภัณฑ์ 011 57 00104,940.00         4,940.00      เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 98/2563 ลว.2 ก.ค 63

2 ซ่อมแซมรถกระเช้ำ หมำยเลขทะเบียน 80-6172 หมำยเลขครุภัณฑ์ 020 37 00144,610.00         4,610.00      เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 99/2563 ลว.10 ก.ค 63

3 ซ่อมแซมรถบรรทุกกระบะเทท้ำย หมำยเลขครุภัณฑ์ 002 29 0007 650.00            650.00        เฉพำะเจำะจง น้องกำรยำง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 100/2563 ลว.13 ก.ค 63

4 บ ำรุงและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ หมำยเลขครุภัณฑ์ 420 56 02423,500.00         3,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี ซี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 101/2563 ลว.14 ก.ค 63

5 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมำยเลขครุภัณฑ์ 416 58 1616 1,800.00         1,800.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทคนิคเอกสำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 102/2563 ลว.14 ก.ค 63

6 ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ Laserjet หมำยเลขครุภัณฑ์ 416 62 1869 3,300.00         3,300.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจซี คอมพิวเตอร์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 104/2563 ลว.16 ก.ค 63

7 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมำยเลขครุภัณฑ์ 011 58 0012 4,200.00         4,200.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ยำงยนต์ล ำพูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 105/2563 ลว.21 ก.ค 63

8 บ ำรุงและซ่อมแซมรถ หมำยเลขทะเบียน กลท อ425 ลพ หมำยเลขครุภัณฑ์ 042 47 00563,520.00         3,520.00      เฉพำะเจำะจง นำยพงศนำถ อำชำชัยกิจ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 106/2563 ลว.23 ก.ค 63

9 ซ่อมแซมรถยนต์ ลพ บ-5829 หมำยเลขครุภัณฑ์ 009 29 0009 2,550.00         2,550.00      เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 107/2563 ลว.23 ก.ค 63

10 ซ่อมแซมรถอีแต๋น ฆข 29 ลพ หมำยเลขครุภัณฑ์ 002 60 0025 1,350.00         1,350.00      เฉพำะเจำะจง อู่ดลบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 108/2563 ลว.31 ก.ค 63

11 ซ่อมแซมกุญแจบำนสวิง 900.00            900.00        เฉพำะเจำะจง นำยธีรภัทร สำยแก้ว รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 706/2563 ลว.2 ก.ค 63

12 วัสดุก่อสร้ำง (ข้อต่อลม,ล้อยำงแบนฯ) 2,426.00         2,426.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด(มหำชน) รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 707/2563 ลว.2 ก.ค 63

13 วัสดุไฟฟ้ำ (เคเบิ้ลไทร์,รำงเดินสำยไฟฯ) 1,224.00         1,224.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด(มหำชน) รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 708/2563 ลว.2 ก.ค 63

14 วัสดุส ำนักงำน (ตรำยำง งำนสุขำภิบำล,โลโก้เทศบำล 1,560.00         1,560.00      เฉพำะเจำะจง อำธัญธุรกิจ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 709/2563 ลว.2 ก.ค 63

15 วัสดุคอมฯ (TonerHPup 79A) 2,400.00         2,400.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.จ ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 710/2563 ลว.2 ก.ค 63

16 วัสดุคอมฯ (TonerHPup 1025สีด ำ/สีฟ้ำ) 4,900.00         4,900.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.จ ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 711/2563 ลว.2 ก.ค 63

17 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ฟองน้ ำท ำควำมสะอำด) 195.00            195.00        เฉพำะเจำะจง นำงสุพรรณี ใจทอง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 712/2563 ลว.2 ก.ค 63

18 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง (ค่ำสังฆทำนผ้ำ) 400.00            400.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยลำนนำภัณฑ์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 713/2563 ลว.3 ก.ค 63

19 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง (จ้ำงเหมำจัดส่งวำรสำร) 4,000.00         4,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงจันทร์เพ็ญ แสงพรหมตัน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 714/2563 ลว.3 ก.ค 63

20 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง (ค่ำขำต้ังเทียน,ค่ำพวงมำลัย) 570.00            570.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 715/2563 ลว.3 ก.ค 63

21 วัสดุส ำนักงำน (ก็อกตู้น้ ำด่ืม) 193.00            193.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด(มหำชน) รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 716/2563 ลว.3 ก.ค 63

22 วัสดุส ำนักงำน (ค่ำถ่ำยเอกสำร ม.ิย.63) 423.72            423.72        เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 717/2563 ลว.3 ก.ค 63

23 วัสดุส ำนักงำน (หมึก RZ-BK) 4,280.00         4,280.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ซี เอ็ม วัน เซอร์วิส จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 718/2563 ลว.9 ก.ค 63



ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

24 วัสดุคอมพิวเตอร์ (Handy drive,ตัวรับสัญญำณ) 1,900.00         1,900.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 719/2563 ลว.9 ก.ค 63

25 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร (ถ่ำยเอกสำร โครงกำร) 960.00            960.00        เฉพำะเจำะจง บวรวรรณพร้ินท์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 720/2563 ลว.9 ก.ค 63

26 วัสดุก่อสร้ำง (เหล็กเส้น) 2,200.00         2,200.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท จือฮะ เซนเตอร์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 721/2563 ลว.9 ก.ค 63

27 วัสดุอื่น (แท่นเหยียบเจล) 2,224.00         2,224.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด(มหำชน) รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 722/2563 ลว.9 ก.ค 63

28 วัสดุส ำนักงำน (ถ่ำยเอกสำร พ.ค.63) 3,906.40         3,906.40      เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 723/2563 ลว.9 ก.ค 63

29 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร (ล้ำงแอร์) 4,800.00         4,800.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี ซี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 724/2563 ลว.9 ก.ค 63

30 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (ถ่ำนพำนำโซนิค) 504.00            504.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 725/2563 ลว.9 ก.ค 63

31 วัสดุคอมพิวเตอร์ (MOUSE,TONER) 3,640.00         3,640.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 726/2563 ลว.9 ก.ค 63

32 วัสดุส ำนักงำน (แฟ้มตรำช้ำง 3 นิ้ว 120F สีด ำ) 3,456.00         3,456.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 727/2563 ลว.10 ก.ค 63

33 วัสดุส ำนักงำน (กระดำษDOUBLE A,กระดำษโรเนียวขำว) 3,515.00         3,515.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 728/2563 ลว.10 ก.ค 63

34 วัสดุส ำนักงำน (กระดำษDOUBLE A,ตรำยำงวันที่,เทปผ้ำกำว) 4,095.00         4,095.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 729/2563 ลว.10 ก.ค 63

35 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (ปล๊ักรำว,P.POWER 10ม 5 เต้ำ 9) 1,520.00         1,520.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 730/2563 ลว.10 ก.ค 63

36 วัสดุกำรเกษตร (สำมทำง,ข้องอ) 2,909.00         2,909.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท กิมพำณิชย์ล ำพูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 731/2563 ลว.10 ก.ค 63

37 วัสดุก่อสร้ำง (ตำข่ำยส่ีเหล่ียม) 1,200.00         1,200.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท จือฮะ เซนเตอร์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 732/2563 ลว.10 ก.ค 63

38 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก XEROX) 3,210.00         3,210.00      เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทิร์น โอเอ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 733/2563 ลว.13 ก.ค 63

39 วัสดุก่อสร้ำง (สีทำหลังคำ) 500.00            500.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท กิมพำณิชย์ล ำพูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 734/2563 ลว.13 ก.ค 63

40 วัสดุส ำนักงำน (คลิปด ำ) 2,486.00         2,486.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 735/2563 ลว.13 ก.ค 63

41 วัสดุส ำนักงำน (ตรำยำง) 1,335.00         1,335.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำวันถ้วยรำงวัล รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 736/2563 ลว.13 ก.ค 63

42 วัสดุส ำนักงำน (ถ่ำยเอกสำร) 4,136.00         4,136.00      เฉพำะเจำะจง อำธัญธุรกิจ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 737/2563 ลว.13 ก.ค 63

43 วัสดุกำรเกษตร (ท่อ,ฝำครอบ) 2,550.00         2,550.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เกษตรยนต์ 2530 รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 738/2563 ลว.13 ก.ค 63

44 วัสดุส ำนักงำน (แฟ้มตรำช้ำง 3 นิ้ว 120F สีด ำ) 4,320.00         4,320.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 739/2563 ลว.14 ก.ค 63

45 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (ป้ำยอะคิมิท ขนำด 60*240) 3,000.00         3,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำวันถ้วยรำงวัล รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 740/2563 ลว.14 ก.ค 63

46 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (ก ำหนดกำรอบรมตำรำง) 495.00            495.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเน็ปจูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 741/2563 ลว.14 ก.ค 63

47 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (ค่ำป้ำยไวนิล โครงกำรนันทนำกำรฯ 500.00            500.00        เฉพำะเจำะจง ล ำพูนรวมป้ำย รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 741/1/2563 ลว.14 ก.ค 63

48 วัสดุส ำนักงำน (แผ่นอะครีลิค 4*8ฟุต 6 มิล) 2,766.00         2,766.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด(มหำชน) รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 742/2563 ลว.14 ก.ค 63

49 วัสดุส ำนักงำน (ถ่ำยเอกสำร A4 มิ.ย. 63) 1,085.60         1,085.60      เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 743/2563 ลว.14 ก.ค 63

50 รำยจ่ำยเพื่อได้มำซ่ึงบริกำร (นสพ. ก.ค. 2563) 465.00            465.00        เฉพำะเจำะจง ล ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 744/2563 ลว.14 ก.ค 63



ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

51 วัสดุส ำนักงำน (กระดำษ DOUBLE A) 1,093.00         1,093.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 745/2563 ลว.14 ก.ค 63

52 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร (ถุงมือแพพทย์) 350.00            350.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 746/2563 ลว.14 ก.ค 63

53 วัสดุไฟฟ้ำฯ (หลอดไฟยำว 36W) 660.00            660.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญรำษฎร์พำณิชย์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 747/2563 ลว.14 ก.ค 63

54 วัสดุส ำนักงำน (ถ่ำยเอกสำร ม.ิย. 2563) 2,342.40         2,342.40      เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 748/2563 ลว.15 ก.ค 63

55 วัสดุก่อสร้ำง (ปูนยิปซ่ัม,สี TOA) 2,030.00         2,030.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท จือฮะ เซนเตอร์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 748/1/2563 ลว.15 ก.ค 63

56 วัสดุส ำนักงำน (น้ ำด่ืม พ.ีอำร์ มิ.ย. 2563) 315.00            315.00        เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืม พี.อำร์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 749/2563 ลว.15 ก.ค 63

57 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (ถ่ำยพำนำโซนิค) 594.00            594.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 749/1/2563 ลว.15 ก.ค 63

58 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ถุงขยะด ำ,น้ ำยำ) 1,110.00         1,110.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 750/2563 ลว.16 ก.ค 63

59 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง (ป้ำยไวนิล โครงกำรพัฒนำศักยภำพฯ) 500.00            500.00        เฉพำะเจำะจง ล ำพูนรวมป้ำย รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 750/1/2563 ลว.16 ก.ค 63

60 วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner OKI 363 สีด ำ/ฟ้ำ) 3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.จ ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 751/2563 ลว.16 ก.ค 63

61 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (ค่ำเอกสำร โครงกำรพัฒนำศักยภำพฯ) 220.00            220.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเน็ปจูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 751/1/2563 ลว.16 ก.ค 63

62 วัสดุส ำนักงำน (ค่ำถ่ำยเอกสำร A4,F4 มิ.ย. 2563) 3,757.20         3,757.20      เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 752/2563 ลว.16 ก.ค 63

63 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ แบบติดตำมหลังประเมินผล) 50.00              50.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเน็ปจูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 742/1/2563 ลว.16 ก.ค 63

64 วัสดุส ำนักงำน (น้ ำด่ืม พ.ค. 2563) 2,610.00         2,610.00      เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมดิวล่ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 753/2563 ลว.16 ก.ค 63

65 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (สำยเอ็น,ไม้ไอติม,ดินสอ 2B ฯ) 2,495.00         2,495.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 753/1/2563 ลว.16 ก.ค 63

66 วัสดุส ำนักงำน (น้ ำด่ืม เม.ย. 2563) 3,168.00         3,168.00      เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมดิวล่ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 754/2563 ลว.16 ก.ค 63

67 วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner OKI 363 ชมพู/เหลือง) 4,000.00         4,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.จ ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 755/2563 ลว.17 ก.ค 63

68 หนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 1,285.00         1,285.00      เฉพำะเจำะจง ล ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 756/2563 ลว.17 ก.ค 63

69 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 60 คน) 1,500.00         1,500.00      เฉพำะเจำะจง นำงกุลฌำ บุญมำทอง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 757/2563 ลว.17 ก.ค 63

70 วัสดุส ำนักงำน (บัญชีคุมงบ,สต๊ิกเกอร์ใส,สันรูด,สันห่วงฯ) 4,829.00         4,829.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 758/2563 ลว.17 ก.ค 63

71 วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner HP 285 A) 2,500.00         2,500.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.จ ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 759/2563 ลว.17 ก.ค 63

72 วัสดุส ำนักงำน (แฟ้มสอด,ที่เสียบปำกกำ,ตรำยำงวันที่ฯ) 1,154.00         1,154.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 760/2563 ลว.17 ก.ค 63

73 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ำยไวนิล 3*1 เมตร) 450.00            450.00        เฉพำะเจำะจง เป็นหนึ่ง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 761/2563 ลว.17 ก.ค 63

74 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (ค่ำอำหำร) 2,500.00         2,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยศรีวรรณ ดอยพนำสุข รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 762/2563 ลว.17 ก.ค 63

75 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (ค่ำอำหำรว่ำงเช้ำ บ่ำย,น้ ำแข็ง,น้ ำด่ืม) 3,800.00         3,800.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำววิภำรัตน์ ธนิศร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 763/2563 ลว.17 ก.ค 63

76 วัสดุก่อสร้ำง (บันไดไม้ไผ่,เชือก,เข็มขัด) 4,340.00         4,340.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 764/2563 ลว.20 ก.ค 63

77 วัสดุส ำนักงำน (น้ ำด่ืม เดือน ม.ิย. 2563) 1,323.00         1,323.00      เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมดิวล่ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 765/2563 ลว.21 ก.ค 63



ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

78 วัสดุก่อสร้ำง (บันไดไม้ไผ่,เชือก,เข็มขัด) 4,340.00         4,340.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งบริกำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 764/2563 ลว.20 ก.ค 63

79 วัสดุส ำนักงำน (น้ ำด่ืม เดือน ม.ิย. 2563) 1,323.00         1,323.00      เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมดิวล่ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 765/2563 ลว.21 ก.ค 63

80 วัสดุคอมพิวเตอร์ (TonerHP 85 A) 2,500.00         2,500.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.จ ำกัดรำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 766/2563 ลว.21 ก.ค 63

81 วัสดุอื่น (สำยเอ็นเหล่ียม 3 มิล 42.5 ซม.) 1,000.00         1,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษตรยนต์ อะไหล่ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 767/2563 ลว.21 ก.ค 63

82 วัสดุส ำนักงำน (ตรำยำง พนง. จัดเก็บค่ำธรรมเนียมขยะ) 510.00            510.00        เฉพำะเจำะจง อำธัญธุรกิจ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 768/2563 ลว.21 ก.ค 63

83 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (ค่ำเคร่ืองสักกำระ,ค่ำบำยศรี) 2,500.00         2,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงดอกไม้สด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 769/2563 ลว.21 ก.ค 63

84 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (กระดำษว่ำว,ฝำแก้วน้ ำ,ไม้ไอติม) 476.00            476.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 770/2563 ลว.23 ก.ค 63

85 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (ถุงซิป) 580.00            580.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนถุงแก้ว รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 770/1/2563 ลว.23 ก.ค 63

86 วัสดุส ำนักงำน (กระดำษ,ดินสอไม้,เทปโฟม) 1,285.00         1,285.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 771/2563 ลว.23 ก.ค 63

87 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (น้ ำด่ืมสิงห์,เนสเล่) 1,370.00         1,370.00      เฉพำะเจำะจง หจก.พีซ็อป มินิมำร์ท รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 771/1/2563 ลว.23 ก.ค 63

88 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (กระดำษกำร์ดขำว) 635.00            635.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 772/2563 ลว.23 ก.ค 63

89 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (แต่งร้ำน,เมล็ดผผักบุ้ง) 860.00            860.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทับทิม รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 772/1/2563 ลว.23 ก.ค 63

90 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (พลำสติกเคลือบบัตร) 385.00            385.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 774/2563 ลว.23 ก.ค 63

91 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (เคร่ืองเย็บกระดำษ etona 160) 2,280.00         2,280.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 773/2563 ลว.23 ก.ค 63

92 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (ผ้ำจีบระบำย) 2,700.00         2,700.00      เฉพำะเจำะจง นำยเชำวลิน อินทอง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 773/1/2563 ลว.23 ก.ค 63

93 วัสดุส ำนักงำน (วัสดุส ำนักงำน 22 รำยกำร) 4,064.00         4,064.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 774/2563 ลว.23 ก.ค 63

94 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (ท ำพำนและพุ่มดอกไม้สด) 1,300.00         1,300.00      เฉพำะเจำะจง นำงอนัญญำ อินต๊ะประเสริฐ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 774/1/2563 ลว.23 ก.ค 63

95 วัสดุส ำนักงำน (ตรำยำง) 605.00            605.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำวันถ้วยรำงวัล รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 775/2563 ลว.24 ก.ค 63

96 รำยจ่ำยเพื่อได้มำซ่ึงบริกำร (นสพ. ส.ค. 63) 465.00            465.00        เฉพำะเจำะจง ล ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 775/1/2563 ลว.24 ก.ค 63

97 วัสดุคอมพิวเตอร์ (APACER,สำยUSB) 1,158.00         1,158.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 776/2563 ลว.24 ก.ค 63

98 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำวึ่งบริกำร (นสพ. สิงหำคม 2563) 310.00            310.00        เฉพำะเจำะจง ล ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 776/1/2563 ลว.27 ก.ค 63

99 วัสดุกำรเกษตร (เข่งใหญ,่ที่ตักขยะ) 3,460.00         3,460.00      เฉพำะเจำะจง สวนอังคณำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 777/2563 ลว.29 ก.ค 63

100 วัสดุส ำนักงำน (ถ่ำยเอกสำร ม.ิย. 2563) 2,182.40         2,182.40      เฉพำะเจำะจง นำยวิภัติ หัตถก๋อง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 778/2563 ลว.29 ก.ค 63

101 วัสดุก่อสร้ำง (แม่สีน้ ำ) 520.00            520.00        เฉพำะเจำะจง กิมพำณิชย์ล ำพูน รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 779/2563 ลว.29 ก.ค 63

102 วัสดุส ำนักงำน (ตรำยำง (ตรวจ/ร่ำง/พิมพ์/ทำน) 1,050.00         1,050.00      เฉพำะเจำะจง อำธัญธุรกิจ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 780/2563 ลว.29 ก.ค 63

103 น้ ำด่ืมดิวล่ำ ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 210.00            210.00        เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมดิวล่ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 781/2563 ลว.29 ก.ค 63

104 วัสดุยำนพำหนะฯ (น้ ำมันเคร่ือง 206 ลิตร 111.96            111.96        เฉพำะเจำะจง หจก.ฮอนด้ำ แสงชัยพำณิชย์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 782/2563 ลว.29 ก.ค 63



ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

105 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ถุงขยะด ำ,ถุงมือผ้ำ) 1,516.00         1,516.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 783/2563 ลว.29 ก.ค 63

106 วัสดุคอมพิวเตอร์ (USB ,UTP CABLE CAT5E) 850.00            850.00        เฉพำะเจำะจง เจซี คอมพิวเตอร์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 784/2563 ลว.29 ก.ค 63

107 วัสดุคอมพิวเตอร์ (พำวเวอร์ซัพพลำย) 300.00            300.00        เฉพำะเจำะจง บูมบูม คอมพิวเตอร์ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 787/2563 ลว.29 ก.ค 63

108 รำยจ่ำยเพื่อได้มำซ่ึงบริกำร (ป้ำยอะคริลิค) 2,750.00         2,750.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเหมียวล ำพูนโฆษณำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 788/2563 ลว.31 ก.ค 63

109 วัสดุส ำนักงำน (ตรำยำงรองนำยกฯ) 1,380.00         1,380.00      เฉพำะเจำะจง อำธัญธุรกิจ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 789/2563 ลว.31 ก.ค 63

110 วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner Printer) 4,920.00         4,920.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเค แอนด์ เอ็ม แอคเซสเซอร์ร่ี รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 790/2563 ลว.31 ก.ค 63

111 วัสดุส ำนักงำน (น้ ำด่ืม เดือน ม.ิย. 2563) 3,081.00         3,081.00      เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมดิวล่ำ รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 791/2563 ลว.31 ก.ค 63

112 วัสดุส ำนักงำน (กระดำษ DOUBLE) 1,250.00         1,250.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 792/2563 ลว.31 ก.ค 63

113 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (วำรสำร ประจ ำเดือน สิงหำคม 63) 870.00            870.00        เฉพำะเจำะจง ล ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 793/2563 ลว.31 ก.ค 63

114 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง (หนังสือพิมพ์ สิงหำคม 63) 1,085.00         1,085.00      เฉพำะเจำะจง ล ำพูนบรรณำคำร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 794/2563 ลว.31 ก.ค 63

115 ระบบหลักประกันสุขภำพ 525.00            525.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรพินท์ อูปแก้ว รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 50/2563 ลว.3 ก.ค 63

116 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง (ค่ำอำหำรว่ำงเช้ำ,เย็น,น้ ำด่ืม,น้ ำแข็ง) 3,800.00         3,800.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำววิภำรัตน์ ธนิศร รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 51/2563 ลว.20 ก.ค 63

117 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ (ค่ำอำหำร) 2,500.00         2,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยศรีวรรณ ดอยพนำสุข รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 52/2563 ลว.20 ก.ค 63

118 เงินรับฝำกรถน ำเที่ยว (แก๊ส LPG คันที่1,2) 934.50            934.50        เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่บลูเฟลม รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 53/2563 ลว.23 ก.ค 63

119 เงินรับฝำกรถน ำเที่ยว (แก๊สโซฮอล์ 91) 300.00            300.00        เฉพำะเจำะจง หสน.ล ำพูนโชติช่วง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 54/2563 ลว.23 ก.ค 63

120 เงินรับฝำกรถน ำเที่ยว (แก๊สโซฮอล์ 91) 300.00            300.00        เฉพำะเจำะจง หสน.ล ำพูนโชติช่วง รำคำตำมท้องตลำด อนุมัติเลขที่ 55/2563 ลว.23 ก.ค 63
รวม 234,687.18 


