
                  สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถุินายน 2563 
                    ส านักงานเทศบาลเมอืงล าพูน
                     วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (420 44 0070) 700.00           700.00           เฉพาะเจาะจง ซีซี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 92/2563 ลว.5 มิ.ย.63

๒ ซ่อมแซมรถบรรทกุน ้า (006 36 0001) 2,000.00        2,000.00        เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 93/2563 ลว.11 มิ.ย.63

3 ซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบยีน มธ 3614 (001 47 0007)3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 94/2563 ลว.12 มิ.ย.63

๔ ซ่อมแซมรถทะเบยีน ฮ-0009 (026 35 0004 3,590.00        3,590.00        เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 95/2563 ลว.12 มิ.ย.63

5 ซ่อมแซมปะยาง,สตรีทยาง,ชาร์ทแบต ฆข21,ฆข22,ฆข23,ฆข27,ฆข28400.00           400.00           เฉพาะเจาะจง อ.การยาง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 96/2563 ลว.19 มิ.ย.63

๖ บ้ารุงและซ่อมแซม (PRINI HEAD SUPPLY UNIT) (416 58 1607)2,650.00        2,650.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอพ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 97/2563 ลว.25 มิ.ย.63

7 ค่ารับรองและพธิีการ (ธงสเด็จพระนางเจ้าสุทดิา) 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง อาธัญธุรกจิ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 629/2563 ลว.2 มิ.ย.63

๘ รายจ่ายเพื่อได้มาซ่ึงบริการ (หนงัสือพมิพ ์มิ.ย. 63) 300.00           300.00           เฉพาะเจาะจง ล้าพนูบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 630/2563 ลว.5 มิ.ย.63

9 รายจ่ายเพื่อได้มาซ่ึงบริการ (ซักผ้ามา่น) 440.00           440.00           เฉพาะเจาะจง นางสมพร ดัสนสีอง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 631/2563 ลว.5 มิ.ย.63

๑๐ วัสดุส้านกังาน (น ้าด่ืม เดือนเม.ย,พ.ค. 63) 385.00           385.00           เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 632/2563 ลว.5 มิ.ย.63

11 วัสดุคอมพวิเตอร์ (เมา้ส์ไร้สาย) 539.00           539.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนตีิ  ไอท ีซีสเต็ม จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 633/2563 ลว.5 มิ.ย.63

๑๒ วัสดุคอมพวิเตอร์ (ADAPTER,ตลับหมกึ) 4,780.00        4,780.00        เฉพาะเจาะจง เค แอนด์ เอม็ แอคเซสเซอร์ร่ี ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 634/2563 ลว.5 มิ.ย.63

13 วัสดุส้านกังาน (เทปPVC ตีเส้นพื นแดงขาว) 396.00           396.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 635/2563 ลว.5 มิ.ย.63

๑๔ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (เคร่ืองกดเจลล้างมอื) 2,224.00        2,224.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโฮม จ้ากดั (มหาชน) ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 636/2563 ลว.8 มิ.ย.63

15 รายจ่ายเพื่อได้มาซ่ึงบริการ (หสพ มิ.ย. 63) 450.00           450.00           เฉพาะเจาะจง ล้าพนูบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 637/2563 ลว.8 มิ.ย.63

๑๖ วัสดุส้านกังาน (ถ่ายเอกสาร กพ. 63) 3,959.20        3,959.20        เฉพาะเจาะจง นายวิภติั หตัถกอ๋ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 638/2563 ลว.8 มิ.ย.63

๑๗ วัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดทดลองโคลิฟอร์ม) 2,670.00        2,670.00        เฉพาะเจาะจง ร้านตะวัน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 639/2563 ลว.9 มิ.ย.63

๑๘ วัสดุส้านกังาน (ถ่ายเอกสาร พ.ค. 63) 1,235.20        1,235.20        เฉพาะเจาะจง นายวิภติั หตัถกอ๋ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 640/2563 ลว.10 มิ.ย.63

๑๙ วัสดุคอมพวิเตอร์ (Adaptor 1.4V) 750.00           750.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เอพ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 641/2563 ลว.10 มิ.ย.63

๒๐ วัสดุโฆษณา (ปา้ยไวนลิ ขนาด 120*50) 1,110.00        1,110.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนตุงคนาคร พริ นทติ์ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 642/2563 ลว.10 มิ.ย.63

๒๑ วัสดุเชื อเพลิง (น ้ามนัเคร่ืองเรือ) 4,560.00        4,560.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนคิรวมช่าง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 643/2563 ลว.10 มิ.ย.63

๒๒ วัสดุงานบา้นงานครัว (ค่าน ้าด่ืม) 323.00           323.00           เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 644/2563 ลว.11 มิ.ย.63

๒๓ วัสดุกอ่สร้าง (แปรงขนด้า,Roofseal) 1,730.00        1,730.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกมิพาณิชย์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 645/2563 ลว.11 มิ.ย.63



ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
๒๔ วัสดุส้านกังาน (ถ่ายเอกสาร เดือนเม.ย. 63) 667.20           667.20           เฉพาะเจาะจง นายวิภติั หตัถกอ๋ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 646/2563 ลว.11 มิ.ย.63

25 วัสดุส้านกังาน (น ้าด่ืม เม.ย. 63) 1,497.00        1,497.00        เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 647/2563 ลว.11 มิ.ย.63

๒๖ วัสดุส้านกังาน (ถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค. 63) 1,640.95        1,640.95        เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 648/2563 ลว.12 มิ.ย.63

27 วัสดุส้านกังาน (โทรศัพท ์Panasonic 2 เคร่ือง) 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอพ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 649/2563 ลว.12 มิ.ย.63

๒๘ วัสดุกอ่สร้าง (ไมซ้าง ฯลฯ) 1,920.00        1,920.00        เฉพาะเจาะจง ร้านส้าเนาไมไ้ผ่ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 650/2563 ลว.12 มิ.ย.63

29 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (CUFF ADULD,UFF) 2,000.00        2,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพรม ีเมดิคอล จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 651/2563 ลว.12 มิ.ย.63

๓๐ วัสดุอื่น (ขาตั งเคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ) 1,690.00        1,690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรยนต์ อะไหล่ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 652/2563 ลว.12 มิ.ย.63

31 วัสดุกอ่สร้าง (ปนูซีเมนต์บอร์แลนด์) 2,625.00        2,625.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั กมิพาณิชย์ล้าพนู ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 653/2563 ลว.12 มิ.ย.63

๓๒ วัสดุส้านกังาน (น ้าด่ืม พ.ค. 63) 1,337.00        1,337.00        เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 654/2563 ลว.12 มิ.ย.63

33 วัสดุกอ่สร้าง (ถังเทปนู,ถุงมอืผ้า,บุ๋งกี ) 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั จือฮะเซนเตอร์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 655/2563 ลว.12 มิ.ย.63

๓๔ วัสดุกอ่สร้าง (ไฟเบอร์,ลวดเชื่อม,สีน ้ามนั) 1,865.00        1,865.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั จือฮะเซนเตอร์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 656/2563 ลว.12 มิ.ย.63

35 วัสดุกอ่สร้าง (ชุดไขควง,บล็อกสว่าน) 1,660.00        1,660.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั กมิพาณิชย์ล้าพนู ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 657/2563 ลว.12 มิ.ย.63

๓๖ วัสดุส้านกังาน (ตรายางแทน่หมกึ,ตรายางเรียน) 2,850.00        2,850.00        เฉพาะเจาะจง อาธัญธุรกจิ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 658/2563 ลว.16 มิ.ย.63

37 วัสดุส้านกังาน (ปา้ยโฟมบอร์ดติดสต๊ิกเกอร์,ปา้ยไวนลิ)4,300.00        4,300.00        เฉพาะเจาะจง เหมยีว ล้าพนูโฆษณา ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 659/2563 ลว.16 มิ.ย.63

๓๘ วัสดุส้านกังาน (ถ่ายเอกสาร พ.ค. 63) 4,026.40        4,026.40        เฉพาะเจาะจง นายวิภติั หตัถกอ๋ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 660/2563 ลว.16 มิ.ย.63

39 วัสดุส้านกังาน (ปล๊ักราง 3 เมตร,ปล๊ักราง P.POWER)1,270.00        1,270.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 661/2563 ลว.17 มิ.ย.63

๔๐ วัสดุกอ่สร้าง (ทอ่น ้าไทย,สามทาง,ต่อตรง,ข้องอ) 568.00           568.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกมิพาณิชย์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 662/2563 ลว.19 มิ.ย.63

41 วัสดุส้านกังาน (ค่าติดตั งระบบเมอร์ โทรตู้) 1,400.00        1,400.00        เฉพาะเจาะจง Sevice Network System ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 663/2563 ลว.19 มิ.ย.63

๔๒ เบรก 60 ชุด 1,800.00        1,800.00        เฉพาะเจาะจง นางกลุฌา บญุมาทอง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 664/2563 ลว.19 มิ.ย.63

43 วัสดุ (แผ่นรองลอดกลาง,สต๊ิกเกอร์) 2,050.00        2,050.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนตุงคนาทร พริ นติ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 665/2563 ลว.19 มิ.ย.63

๔๔ หนงัสือพมิพ ์ประจ้าเดือน ก.ค. 63 1,335.00        1,335.00        เฉพาะเจาะจง ล้าพนูบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 666/2563 ลว.19 มิ.ย.63

๔๕ อปุกรณ์ส้าหรับใช้งานราชการ (เคร่ืองวัดอณุหภมู)ิ 1,850.00        1,850.00        เฉพาะเจาะจง ฟาสซิโน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 667/2563 ลว.19 มิ.ย.63

๔๖ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (ท้าความสะอาดหอ้งวิชาการ)600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านจิระมาร์เกต็ติ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 668/2563 ลว.22 มิ.ย.63

๔๗ รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (ถ่ายเอกสารประชาสัมพนัธ์ระบบนอ้งพอใจ)2,490.00        2,490.00        เฉพาะเจาะจง บวรวรรณพริ นท์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 669/2563 ลว.22 มิ.ย.63

๔๘ ค่าวัสดุยาง (ยางใน,ยางกระชาก) 220.00           220.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ลานนาโมโด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 670/2563 ลว.23 มิ.ย.63

๔๙ ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ (เมา้ส์,ล้าโพง) 1,710.00        1,710.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 671/2563 ลว.23 มิ.ย.63

๕๐ ค่าวัสดุกอ่สร้าง (ขอ.ป.ลา,ครอบลอนใหญ,่ครอบลอนเล็ก)1,082.84        1,082.84        เฉพาะเจาะจง หจก.สมพลการกอ่สร้าง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 672/2563 ลว.23 มิ.ย.63



ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
๕๑ วัสดุการเกษตร (กาบมะพร้าวสับ,แกลบด้า) 5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง นางกญัญาภทัร ท้าว่อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 673/2563 ลว.24 มิ.ย.63

๕๒ วัสดุส้านกังาน (กล่องไปรษณีย)์ 120.00           120.00           เฉพาะเจาะจง นางเทพนท ีอนุจะน้า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 674/2563 ลว.24 มิ.ย.63

๕๓ วัสดุไฟฟา้ (บล็อกลาย,ลูกปนื,รางเดินสาไฟ) 1,869.00        1,869.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโฮม จ้ากดั (มหาชน) ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 675/2563 ลว.24 มิ.ย.63

๕๔ ค่าถ่ายเอกสารกระดาษการ์ดขาว 120 แรม 310.00           310.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วน กราฟฟกิ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 676/2563 ลว.24 มิ.ย.63

๕๕ วัสดุคอมพวิเตอร์ (TONER FULI HP) 4,920.00        4,920.00        เฉพาะเจาะจง เค แอนด์ เอม็ แอคเซสเซอร์ร่ี ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 677/2563 ลว.24 มิ.ย.63

๕๖ วัสดุอื่น (บนัไดไมไ้ผ่) 700.00           700.00           เฉพาะเจาะจง นางศีลา พรมเวียง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 678/2563 ลว.24 มิ.ย.63

๕๗ ค่ารับรองและพธิีการ (อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม) 1,625.00        1,625.00        เฉพาะเจาะจง นางผัดดี ค้าขจร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 679/2563 ลว.24 มิ.ย.63

๕๘ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ปา้ยไวนลิขนาด 1ม.*42ซม.) 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนตุงคนาทร พริ นติ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 680/2563 ลว.25 มิ.ย.63

๕๙ วัสดุส้านกังาน (ปา้ยต้าแหนง่ ผอ.,หน.พฒันา,หน.ส่งเสริม)360.00           360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 681/2563 ลว.25 มิ.ย.63

๖๐ วัสดุคอมพวิเตอร์ (แผ่นรองเมา้ส์,เมา้ส์ Logitech) 731.00           731.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 682/2563 ลว.25 มิ.ย.63

๖๑ วัสดุงานบา้นงานครัว (ขวดปั้ม 450ML, คีมคีบถ่าน) 258.00           258.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 683/2563 ลว.25 มิ.ย.63

๖๒ วัสดุคอมพวิเตอร์ (BROTHERTN-261 BK) 4,300.00        4,300.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ท ูเค มาร์เกต็ติ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 684/2563 ลว.25 มิ.ย.63

๖๓ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (หสพ ก.ค. 63) 310.00           310.00           เฉพาะเจาะจง ล้าพนูบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 685/2563 ลว.25 มิ.ย.63

๖๔ วัสดุอื่น (คันสตาร์ท,โซ่เล่ือยยนต์) 2,990.00        2,990.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีเค.เกษตรฮาร์ดแวร์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 686/2563 ลว.25 มิ.ย.63

๖๕ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าขี ผึ งแผ่น ส้าหรับล่อเทยีน) 2,400.00        2,400.00        เฉพาะเจาะจง นายภริมย์ วิชัย ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 687/2563 ลว.26 มิ.ย.63

๖๖ วัสดุกอ่สร้าง (สีเทา TOA,แปรงทาสี) 4,350.00        4,350.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั กมิพาณิชย์ล้าพนู ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 688/2563 ลว.26 มิ.ย.63

๖๗ วัสดุส้านกังาน (กรรไกร,กระดาษ,ซอง) 3,612.00        3,612.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 689/2563 ลว.26 มิ.ย.63

๖๘ รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (วารสาร ก.ค. 63 ชีวจิต,บา้นและสวน)810.00           810.00           เฉพาะเจาะจง ล้าพนูบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 690/2563 ลว.29 มิ.ย.63

๖๙ หนงัสือพมิพ ์ประจ้าเดือน ก.ค. 63 1,085.00        1,085.00        เฉพาะเจาะจง ล้าพนูบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 691/2563 ลว.29 มิ.ย.63

๗๐ วัสดุส้านกังาน (ตรายาง จ้านวน 14 รายการ) 1,550.00        1,550.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 692/2563 ลว.29 มิ.ย.63

๗๑ วัสดุส้านกังาน (น ้าด่ืมพ.ีอาร์ พ.ค. 63) 315.00           315.00           เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมพ ีอาร์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 693/2563 ลว.29 มิ.ย.63

๗๒ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (เปล่ียนกญุแจลิ นชักโต๊ะท้างาน)360.00           360.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวมลัลิกา สุดตา ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 694/2563 ลว.29 มิ.ย.63

๗๓ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (จ้างเหมาท้าความสะอาดคอม)4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 695/2563 ลว.29 มิ.ย.63

๗๔ วัสดุส้านกังาน (ถ่ายเอกสาร A4 พ.ค. 63) 4,396.00        4,396.00        เฉพาะเจาะจง นายวิภติั หตัถกอ๋ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 696/2563 ลว.29 มิ.ย.63

๗๕ วัสดุอื่น (น ้ามนัเพาเวอร์,สายเพาเวอร์) 697.80           697.80           เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญยนต์ล้าพนู ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 697/2563 ลว.29 มิ.ย.63

๗๖ วัสดุอื่น (เคร่ืองวัดไข้ เทอร์โมมเิตอร์อนิฟาเรด) 1,600.00        1,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐา พาณิชย์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 698/2563 ลว.239มิ.ย.63

๗๗ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ฮาร์ดดิส HDD EXT) 4,494.00        4,494.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอพ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 699/2563 ลว.29 มิ.ย.63



ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
78 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ซินเกยีร์,ยางนอกหนา้) 540.00           540.00           เฉพาะเจาะจง ร้านลุงด้า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 700/2563 ลว.30 มิ.ย.63

79 วัสดุคอมพวิเตอร์ (Toner HP 12A) 3,100.00        3,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 701/2563 ลว.30 มิ.ย.63

80 วัสดุคอมพวิเตอร์(ตัวเชื่อมต่อสายเลน,สายเลน,หวัRJ-45)620.00           620.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 702/2563 ลว.30 มิ.ย.63

81 วัสดุคอมพวิเตอร์ (TONER HP cp 1025 ชมพ,ูเหลือง)5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 703/2563 ลว.30 มิ.ย.63

82 เงินรับฝากน้าเที่ยว (เคร่ืองกดเจลล้างมอื) 2,224.00        2,224.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโฮม จ้ากดั (มหาชน) ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 47/2563 ลว.8 มิ.ย.63

83 รายจ่ายเพื่อได้มาซ่ึงบริการ (เทปกั น) 590.00           590.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากดั ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 48/2563 ลว.26 มิ.ย.63

84 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (ทอ่น ้ามนัเบนซิน) 2,000.00        2,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พพี ีเซอร์วิส ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 49/2563 ลว.26 มิ.ย.63

รวม 157,482.59 


