
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

1. 

งานจัดซื้อน้้ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ส้าหรับการรบัเสด็จ
พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้า
สิริวัณณวรี นารีรัต
นราชกัญญา 

7,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซสั
โก้ จ้ากัด
(มหาชน) 

7,900 บริษัท ซสั
โก้ จ้ากัด
(มหาชน) 

7,900 

 

 

2. 
จ้างเหมาบริการท้า
ความสะอาดศาลากลาง
จังหวัดล้าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 
 

 

3. 
ขออนุมัติซื้อฯ ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,500  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิรา
พาณิชย ์

2,500 ร้าน จิรา
พาณิชย ์

2,500 
 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

4. 

ขออนุมัติจ้างท้า
พวงมาลัย(ข้อพระกร) 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านช่อ
อัญชัน 

1,000 ร้านช่อ
อัญชัน 

1,000 

 

 

5. 

งานจัดจ้างซ่อมแซม
และเปลี่ยนระบบท้อน้้า
ทิ้งและสุขภัณฑ์บ้านพัก
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ล้าพูน พร้อมค่าแรง 

10,165  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ฉันท
พันธ์ุ 

10,165 หจก.ฉันท
พันธ์ุ 

10,165 

 

 

6. 
ขออนุมัติซื้อฯ ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

20,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นาย 
ทศวรรษ 

ปัญญาแก้ว 

20,000 นาย 
ทศวรรษ 

ปัญญาแก้ว 

20,000 
 

 

7. 

ขออนุมัติซ่อมบ้ารงุ
เครื่องปรบัอากาศฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

850  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

850 ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

850 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

8. 
ขออนุมัติซื้อตลับหมึกฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

4,720  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน คอม 
อินฟินิต้ี 
เซอร์วิส 

4,720 ร้าน คอม 
อินฟินิต้ี 
เซอร์วิส 

4,720 
 

 

9. 

ขออนุมัติซ่อมบ้ารงุ
เครื่องปรบัอากาศ
บ้านพักผู้ว่าราชการ
จังหวัดล้าพูน ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,800  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

1,800 ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

1,800 

 

 

10. 

งานจัดจ้างวัสดุ
ส้านักงาน จ้านวน 13
รายการ 

42,120  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

42,120 หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

42,120 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

11. 

จัดซื้อน้้าดืม กมุภาพันธ์ 
2563 ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2010  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

น้้าดื่มดิวล่า 2010 น้้าดื่มดิวล่า 2010 

 

 

12. 
จ้างเหมาบริการท้า
ความสะอาดศาลากลาง
จังหวัดล้าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 
 

 

13. 

ขออนุมัติซื้อ
หนังสือพิมพ์รายวัน 
เดือน กุมภาพันธ์
2563 ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,645  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,645 ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,645 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

1. 
ขออนุมัติท้าป้ายไวนิลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,800  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเหมียว 
ล้าพูน
โฆษณา 

1,800 ร้านเหมียว 
ล้าพูน
โฆษณา 

1,800 
 

 

2. 

งานจัดจ้างวัสดุ
ส้านักงาน จ้านวน 14
รายการ 

20,752  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

20,752 หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

20,752 

 

 

3. 
ขออนุมัติซื้อฯ ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จันจริา
พาณิชย ์

1,900 ร้าน จันจริา
พาณิชย ์

1,900 
 

 

4. 

งานจัดซื้อน้้ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ้าเดือน มีนาคม 
2563 

43,700  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซสั
โก้ จ้ากัด
(มหาชน) 

43,700 บริษัท ซสั
โก้ จ้ากัด
(มหาชน) 

43,700 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

5. 

งานจัดซื้อน้้ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ้าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 

42,610  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซสั
โก้ จ้ากัด
(มหาชน) 

42,610 บริษัท ซสั
โก้ จ้ากัด
(มหาชน) 

42,610 

 

 

6. 
งานจัดจ้างวัสดุ
ส้านักงาน จ้านวน 30
รายการ 

43,550  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

43,550 หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

43,550 

 

 

7. 

ขออนุมัติซื้อ
หนังสือพิมพ์รายวัน 
เดือน มีนาคม 2563
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,830  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ล้าพู
นบรรณา

คาร 

2,830 ร้าน ล้าพู
นบรรณา

คาร 

2,830 

 

 

8. 

ขออนุมัติจ้างท้าพาน
พุ่มดอกไมส้ดสีขาว 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิงหา 
จินา 

1,000 นายสิงหา 
จินา 

1,000 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

9. 

จัดซื้อน้้าด่ืม เดอืน 
มีนาคม 2563 ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,763  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

น้้าดื่มดิวล่า 2,763 น้้าดืมดิวล่า 2,763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

1. 
จ้างเหมาบริการท้า
ความสะอาดศาลากลาง
จังหวัดล้าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 
 

 

2. 

ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯ ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

420  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

420 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

420 

 

 

3. 
ขออนุมัติซื้อตลับหมึกฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

4,885  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน คอม 
อินฟินิต้ี 
เซอร์วิส 

4,885 ร้าน คอม 
อินฟินิต้ี 
เซอร์วิส 

4,885 
 

 

4. 

ขออนุมัติจ้างซ่อมปริ้น
เตอร์ฯ ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,800  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน พี การ
ช่าง 

1,800 ร้าน พี การ
ช่าง 

1,800 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

5. 

งานจัดจ้างเหมา
ซ่อมแซมห้องน้้าในห้อง
ปฏิบัติงานผู้ว่าราชการ
จังหวัดล้าพูน พร้อม
ค่าแรง จ้านวน 3 
รายการ 

8,500  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายชิงชัย 
อุตสาสาร 

8,500 นายชิงชัย 
อุตสาสาร 

8,500 

 

 

6. 

ขออนุมัติจ้างท้าพาน
พุ่มดอกไมส้ดสีขาว  
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิงหา 
จินา 

1,000 นายสิงหา 
จินา 

1,000 

 

 

7. 

ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯ  ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

988  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

988 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

988 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

8. 

งานจัดจ้างท้าเอกสาร
ประกอบแบบ
โครงสร้างศูนย์ราชการ
จังหวัดล้าพูน 

27,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. จรสั
ธุรกิจการ

พิมพ ์

27,000 หจก. จรสั
ธุรกิจการ

พิมพ ์

27,000 

 

 

9. 

ขออนุมัติจ้างท้าตรา
ยางฯ ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

255  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านมหาวัน
ถ้วยรางวัล 

255 ร้านมหาวัน
ถ้วยรางวัล 

255 

 

 

10. 

ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯ ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

840  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์ รี
พอร์ท 

840 ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์ รี
พอร์ท 

840 

 

 

11. 

งานจัดจ้างท้าป้ายไวนิล 
ป้ายโฟมบอร์ดติด
สติ๊กเกอรพ์ีวีชี พร้อม
ติดตั้ง 

5,600  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเหมียว 
ล้าพูน
โฆษณา 

5,600 ร้านเหมียว 
ล้าพูน
โฆษณา 

5,600 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

12. 
งานจัดจ้างวัสดุ
ส้านักงาน จ้านวน 23
รายการ 

40,821  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

40,821 หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

40,821 

 

 

13. 
งานจัดจ้างท้าป้ายไวนิล 
ฯ ตามพระราชบญัญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,800  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเหมียว 
ล้าพูน
โฆษณา 

1,800 ร้านเหมียว 
ล้าพูน
โฆษณา 

1,800 
 

 

14. 

ขออนุมัติจ้างเหมาจัด
ดอกไม้สด – ตกแต่ง
สถานที่ฯ ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,200  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิงหา 
จินา 

2,200 นายสิงหา 
จินา 

2,200 

 

 

15. 

ขออนุมัติจ้างท้า
สติ๊กเกอรร์ีดโฟมบอร์ด
ฯ ตามพระราชบญัญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

3,200  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ถูก
และด ี

3,200 ร้าน ถูก
และด ี

3,200 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

16. 

ขออนุมัติจ้างท้า
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์
บอร์ดฯ ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,300  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเหมียว 
ล้าพูน
โฆษณา 

1,300 ร้านเหมียว 
ล้าพูน
โฆษณา 

1,300 

 

 

17. 

งานจัดซื้อน้้ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ้าเดือน เมษายน 
2563 

18,020  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซสั
โก้ จ้ากัด
(มหาชน) 

18,020 บริษัท ซสั
โก้ จ้ากัด
(มหาชน) 

18,020 

 

 

18. 

จัดซื้อน้้าด่ืม ส้าหรับ
บริโภคประจ้าเดือน 
มกราคม 2563 ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,863  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านน้้า
ดืมดิวล่า 

2,863 ร้านน้้า
ดืมดิวล่า 

2,863 

 

 

19. 
จ้างเหมาบริการท้า
ความสะอาดศาลากลาง
จังหวัดล้าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 
 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

20. 

ขออนุมัติซื้อ
หนังสือพิมพ์รายวัน 
เดือน เมษายน 2563
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,775  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,775 ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,775 

 

 

21. 
งานจัดซื้อผ้าซบัสี
เหลืองผ้าซบัสีขาว และ
วัสดุส้านักงาน 

30,540  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

30,540 หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

30,540 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

1. 

ขออนุมัติจ้างท้าป้ายไว
นิล ฯ ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,800  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเหมียว 
ล้าพูน
โฆษณา 

1,800 ร้านเหมียว 
ล้าพูน
โฆษณา 

1,800 

 

 

2. 

ขออนุมัติจ้างเหมาจัด
ดอกไม้สด – ตกแต่ง
สถานที่ฯ ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,200  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิงหา 
จินา 

2,200 นายสิงหา 
จินา 

2,200 

 

 

3. 

ขออนุมัติจ้างซ่อม
เครื่องปรบัอากาศห้อง
ประชุมหริภุยไชย
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,200  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

2,200 ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

2,200 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

4. 

ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

285  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์ รี
พอร์ท 

285 ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์ รี
พอร์ท 

285 

 

 

5. 

ขออนุมัติจ้างซ่อม
เครื่องปรบัอากาศห้อง
ปฏิบัติงานเลขานุการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ล้าพูน พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,700  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

1,700 ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

1,700 

 

 

6. 
ขออนุมัติซื้อตลับหมึกฯ
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,520  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน คอม 
อินฟินิต้ี 
เซอร์วิส 

2,520 ร้าน คอม 
อินฟินิต้ี 
เซอร์วิส 

2,520 
 

 

7. 

งานจัดซื้อเสากั้นบริ
เขต-สายผ้าดึงกลบัอัต
โตโนมัติสีด้า พรอ้ม
สกรีนโลโก ้

21,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

โพล่าร์ ลีฟ
ว่ิง 

21,000 โพล่าร์ ลีฟ
ว่ิง 

21,000 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

8. 

ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่อง
หมึกฯ ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

3,200  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน คอม 
อินฟินิต้ี 
เซอร์วิส 

3,200 ร้าน คอม 
อินฟินิต้ี 
เซอร์วิส 

3,200 

 

 

9. 

ขออนุมัติจ้างล้างท้า
ความสะอาด
เครื่องปรบัอากาศฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,200  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

1,200 ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

1,200 

 

 

10. 

ขออนุมัติจ้างเหมาเกบ็
สิ่งปฏิกลูบนฝ้าเพดานฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

900 ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

900 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

11. 

ขออนุมัติจ้างซ่อมบ้ารงุ
เครื่องปรบัอากาศห้อง
รองผู้ว่าฯตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

2,900 ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

2,900 

 

 

12. 
ขออนุมัติซื้อตลับหมึกฯ
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,920  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จันจริา
พาณิชย ์

1,920 ร้าน จันจริา
พาณิชย ์

1,920 
 

 

13. 

ขออนุมัติจ้างท้าใบ
ประกาศเกียรติบัตร
พร้อมกรอบฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,200  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

1,200 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

1,200 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

14. 

ขออนุมัติจ้างเหมาจัด
ดอกไม้สด – ตกแต่ง
สถานที่ฯ ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,500  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิงหา 
จินา 

2,500 นายสิงหา 
จินา 

2,500 

 

 

15. 

ขออนุมัติจ้างปริ้นสีป้าย
บอกทางขนาด A4 
พร้อมเคลือบแข็งฯ 

ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

528  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

528 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

528 

 

 

16. 
งานจัดซื้อวัสดุ
ส้านักงานจ้านวน 25 
รายการ 

42,219  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

42,219 หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

42,219 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

17. 

ขออนุมัติซื้อ
หนังสือพิมพ์รายวัน 
เดือน พฤษภาคม 
2563ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,805  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,805 ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,805 

 

 

18. 

งานจัดซื้อน้้ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ้าเดือน 
พฤษภาคม 2563 

19,060  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซสั
โก้ จ้ากัด
(มหาชน) 

19,060 บริษัท ซสั
โก้ จ้ากัด
(มหาชน) 

19,060 

 

 

19. 

จัดซื้อน้้าด่ืม ส้าหรับ
บริโภคประจ้าเดือน 
พฤษภาคม 2563 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

3,329  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านน้้า
ดื่มดิวล่า 

3,329 ร้านน้้า
ดื่มดิวล่า 

3,329 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

20. 
จ้างเหมาบริการท้า
ความสะอาดศาลากลาง
จังหวัดล้าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

1. 

ขออนุมัติจ้างท้าตรา
ยางฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

430  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านมหาวัน
ถ้วยรางวัล 

430 ร้านมหาวัน
ถ้วยรางวัล 

430 

 

 

2. 

ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,160  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์ รี
พอร์ท 

2,160 ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์ รี
พอร์ท 

2,160 

 

 

3. 

ขออนุมัติจ้างท้าตรา
ยางฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

240  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านมหาวัน
ถ้วยรางวัล 

240 ร้านมหาวัน
ถ้วยรางวัล 

240 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

4. 

ขออนุมัติจ้างซ่อมปริ้น
เตอร์ฯ  
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,500  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน พี การ
ช่าง 

1,500 ร้าน พี การ
ช่าง 

1,500 

 

 

5. 

ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

840  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

840 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

840 

 

 

6. 
ขออนุมัติซื้อตลับหมึกฯ
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

5,810  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

คอม อินฟิ
นิต้ี เซอร์วิส 

5,810 คอม อินฟิ
นิต้ี เซอร์วิส 

5,810 
 

 

7. 
ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯ ตาม
พระราชบัญญัติฯ 

1,166  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์ รี
พอร์ท 

1,166 ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์ รี
พอร์ท 

1,166 
 

 

8. 
ขออนุมัติจัดซือ้วัสดุ
ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
ตามพระราชบัญญัติฯ 

4,999  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน พี การ
ช่าง 

4,999 ร้าน พี การ
ช่าง 

4,999 
 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

9. 
ขออนุมัติซื้อตลับหมึกฯ
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

3,700  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จันจริา
พาณิชย ์

3,700 ร้าน จันจริา
พาณิชย ์

3,700 
 

 

10. 

ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯ
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

600  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

600 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

600 

 

 

11. 

ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯ
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

660  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

660 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

660 

 

 

12 

ขออนุมัติซื้อ
หนังสือพิมพ์รายวัน 
เดือน มิถุนายน 2563
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,750  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,750 ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,750 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

13 

จัดซื้อน้้าด่ืม ส้าหรับ
บริโภคประจ้าเดือน 
มิถุนายน 2563 ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,510  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านน้้า
ดื่มดิวล่า 

2,510 ร้านน้้า
ดื่มดิวล่า 

2,510 

 

 

14 
จ้างซ่อมเครื่องเลเซอร์ป
ริ้นเตอร ์

1,500  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน พี  
การช่าง 

1,500 ร้าน พี  
การช่าง 

1,500 
 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. 

งานจัดจ้างซ่อมแซม
และบ้ารุงรักษา
รถยนต์ฟรอด์ เอเวอร์
เรส สีบรอนช์ ทะเบียน 
กก – 6699 พร้อม
ค่าแรงจ้านวน 10 
รายการ 

27,700  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ช่างกล
บริการ 

27,700 ช่างกล
บริการ 

27,700 

 

 

2. 

ขออนุมัติจ้างท้าตรา
ยางฯ ตาม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

255  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านมหาวัน
ถ้วยรางวัล 

255 ร้านมหาวัน
ถ้วยรางวัล 

255 

 

 

3. 
จ้างเหมาบริการท้า
ความสะอาดศาลา
กลางจังหวัดล้าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 
 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

4. 

งานจัดจ้างซ่อมแซม
และบ้ารุงรักษา
รถยนต์ฟรอด์ เอเวอร์
เรส สีบรอนช์ ทะเบียน 
กก – 6699 พร้อม
ค่าแรงจ้านวน 11 
รายการ 

24,760  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อู่ช่างกล
บริการ 

24,760 อู่ช่างกล
บริการ 

24,760 

 

 

5. 

งานจัดจ้างซ่อมแซม
และบ้ารุงรักษา
รถยนต์ฟรอด์ เอเวอร์
เรส สีบรอนช์ ทะเบียน 
กก – 6699 พร้อม
ค่าแรงจ้านวน 11 
รายการ 

9,369  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อู่ทวีศักดิ์
การช่าง 

9369 อู่ทวีศักดิ์
การช่าง 

9,369 

 

 

6. 
งานจัดจ้างซ่อมแซม
และบ้ารุงรักษารถยนต์
โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์  

4,331.78  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อู่ทวีศักดิ์
การช่าง 

4,331.78 อู่ทวีศักดิ์
การช่าง 

4,331.78 
 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

7 จ้างท้าป้ายไวนิลฯ 
2,100  วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน เหมียว 

ล้าพูน
โฆษณา 

2,100 ร้าน เหมียว 
ล้าพูน
โฆษณา 

2,100 
 

 

8 

จ้างซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าศาลากลาง
จังหวัดล้าพูนฯ (โถงช้ัน 
1) 

9,244.80  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. แสงทอง
อิเลคทริค 

แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง 

9,244.80 หจก. แสงทอง
อิเลคทริค 

แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง 

9,244.80 

 

 

9 
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ศาลากลางจังหวัดล้าพูนฯ 
(ศาลาประชาคม) 

6,778.45  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. แสงทอง
อิเลคทริค 

แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง 

6,778.45 หจก. แสงทอง
อิเลคทริค 

แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง 

6,778.45 
 

 

10 

ซ้ือวัสดุใช้สอยเพื่อใช้ใน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 

80,990.00  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.  
เอสเอ็นเทรด

แอนด์ซัพ
พลาย 

80,990.00 หจก.  
เอสเอ็นเทรด

แอนด์ซัพ
พลาย 

80,990.00 

 

 

11 

จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ศาลากลางจังหวัดล้าพูนฯ 
(ด้านหน้าอาคารศาลา
กลางจังหวัดล้าพูน) 

5,638.90  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. แสงทอง
อิเลคทริค 

แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง 

5,638.90 หจก. แสงทอง
อิเลคทริค 

แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง 

5,638.90 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาท่ีตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

12 
จัดซ้ือตลับหมึกเครื่องพิมพ์ 7,580  วิธี

เฉพาะเจาะจง 

ร้าน 
อรวรรณ 
ก๊อปปี ้

7,580 ร้าน 
อรวรรณ 
ก๊อปปี ้

7,580 
 

 

13 

จ้างเก็บสิ่งปฏิกูลบนฝ้า
เพดานห้องปฏิบัตงิาน
รอง ผวจ.  
(นายวรยุทธ  เนาวรัตน์) 

1,605  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

1,605 ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

1,605 

 

 

14 
จัดซ้ือตลับหมึกเครื่องพิมพ์ 9,270  วิธี

เฉพาะเจาะจง 

ร้าน 
อรวรรณ 
ก๊อปปี ้

9,270 ร้าน 
อรวรรณ 
ก๊อปปี ้

9,270 
 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

1. 

ขออนุมัติซ้ือหนังสือพิมพ์
รายวัน เดือน กรกฎาคม 
2563 ตาม พ.ร.บ.การ
จัดซ้ือจัดจ้างฯ 

2,855  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,855 ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,855 

 

 

2. 
จ้างเหมาบริการท้า
ความสะอาดศาลา
กลางจังหวัดล้าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 ร้าน จิระมาร์
เก็ตต้ิง 

48,900 
 

 

3. 
จ้างเหมาบริการท้า
ความสะอาดศาลา
กลางจังหวัดล้าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 ร้าน จิระมาร์
เก็ตต้ิง 

48,900 
 

 

4. 

งานจัดซื้อน้้ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ้าเดือน มิถุนายน 
2563 

27,880  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซสั
โก้ จ้ากัด
(มหาชน) 

27,880 บริษัท ซสัโก้ 
จ้ากัด

(มหาชน) 

27,880 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

5. จ้างรือ้แผ่นป้ายไวนิลฯ 
1,000  วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายพงศกร  
มากทุ่งแร ่

1,000 นายพงศกร  
มากทุ่งแร ่

1,000 
 

 

6. 

จ้างซ่อมแซม
เครื่องปรบัอากาศห้อง
ปฏิบัติงานกลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล 

2,033  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. ซี.ซี 
อิเลคทริค แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง 
(ส้านักงาน

ใหญ่) 

2,033 หจก. ซี.ซี อิเลคท
ริค แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง (ส้านักงาน
ใหญ่) 

2,033 

 

 

7. 
จ้างซ่อมแซม
เครื่องปรบัอากาศห้อง
ประชุม POC 

642  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. ซี.ซี 
อิเลคทริค แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง 
(ส้านักงาน

ใหญ่) 

642 หจก. ซี.ซี อิเลคท
ริค แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง (ส้านักงาน
ใหญ่) 

642 

 

 

8. ซื้อหมกึเครื่องพมิพ ์
3,000  วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ปริ้น 
เซอร์วิส 

3,000 ร้าน ปริ้น 
เซอร์วิส 

3,000 
 

 

9. 

จ้างซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำรถยนตโ์ต
โยต้า TR Transformer 
ทะเบียน 8กอ 6638 
กท 

3,856.28  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท  
โตโยต้า 
เชียงใหม่ 
จ้ากัด 

3,856.28 บริษัท  
โตโยต้า 
เชียงใหม่ 
จ้ากัด 

3,856.28 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

10. 
ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯพ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,040  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

1,040 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

1,040 
 

 

11. 
งานจัดจ้างวัสดุ
ส้านักงาน จ้านวน 15
รายการ 

24,303  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

24,303 หจก. เอสเอ็น
เทรดแอนด์
ซัพพลาย 

24,303 

 

 

12 
งานจัดจ้างท้าป้ายไวนิล 
ฯ ตามพระราชบญัญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

7,700  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเหมียว 
ล้าพูน
โฆษณา 

7,700 ร้านเหมียว 
ล้าพูนโฆษณา 

7,700 
 

 

13 
งานจัดจ้างท้าป้ายไวนิล 
ฯ ตามพระราชบญัญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,400  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเหมียว 
ล้าพูน
โฆษณา 

2,400 ร้านเหมียว 
ล้าพูนโฆษณา 

2,400 
 

 

14 
งานจัดจ้างท้าป้ายไวนิล 
ฯ ตามพระราชบญัญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

13,500  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ถูก
และดี 
ล้าพูน 

13,500 ร้าน ถูกและดี 
ล้าพูน 

13,500 
 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

15 
จ้างซ่อมแซม
เครื่องปรบัอากาศห้อง
ประชุมจามเทวี 

5,243  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. ซี.ซี 
อิเลคทริค แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง 
(ส้านักงาน

ใหญ่) 

5,243 หจก. ซี.ซี อิเลคท
ริค แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง (ส้านักงาน
ใหญ่) 

5,243 

 

 

16 

จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ห้องประชุมหริภุญชัย 

1,819  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก 
 แสงทองอิเลคท
ริคแอนด์เอ็นจิ

เนียริ่ง 

1,819 หจก 
 แสงทองอิเลคท
ริคแอนด์เอ็นจิ

เนียริ่ง 

1,819 

 

 

17 
ซื้อปา้ยช่ือติดหน้าอก
พร้อมคลิปหนีบขนาด 
10*6 

2,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร์ 

2,000 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร์ 

2,000 
 

 

18 
จ้างท้าผ้าหุ้มเก้าอ้ี ผ้าโซ
ล่อนสีด้า ห้องประชุมหริ
ภุญชัย 

4,800  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แปร
รูปผ้าฝ้ายบ้าน

สันต้นธง 

4,800 ร้าน กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผ้าฝ้ายบ้านสันต้น

ธง 

4,800 

 
 

19 

จัดซื้อสังฆทาน 3,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านชัยลานนา
ภัณฑ์ 

ส้านักงาน
ใหญ ่

3,000 ร้านชัยลานนา
ภัณฑ์ ส้านักงาน

ใหญ ่

3,000 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

20 

จัดซื้อน้้าด่ืม ส้าหรับ
บริโภคประจ้าเดือน
สิงหาคม 2563 ตาม
พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจ้าง
ฯ 

2,486  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านน้้า
ดืมดิวล่า 

2,486 ร้านน้้าดืมดิว
ล่า 

2,486 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

1. 

ขออนุมัติซ้ือหนังสือพิมพ์
รายวัน เดือน กรกฎาคม 
2563 ตาม พ.ร.บ.การ
จัดซ้ือจัดจ้างฯ 

2,755  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,755 ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,755 

 

 

2. 

จัดซื้อน้้าด่ืม ส้าหรับ
บริโภคประจ้าเดือน
สิงหาคม 2563 ตาม
พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจ้าง
ฯ 

2,180  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านน้้า
ดืมดิวล่า 

2,180 ร้านน้้าดืมดิว
ล่า 

2,180 

 

 

3. 
จ้างซ่อมระบบประปา 3,500  วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายชิงชัย  
อุตสาสาร 

3,500 นายชิงชัย  
อุตสาสาร 

3,500 
 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

4. 

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยน
หลอดไฟบริเวณโดยรอบ 
ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัด
ล้าพูน 

10,464.60  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก 
 แสงทอง
อิเลคทริค

แอนด์เอ็นจิ
เนียริ่ง 

10,464.60 หจก 
 แสงทองอิเลคท
ริคแอนด์เอ็นจิ

เนียริ่ง 

10,464.60 

 

 

5. 
จ้างซ่อมระบบประปา
บ้านพัก ผวจ.ลพ. 

2,500  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายชิงชัย  
อุตสาสาร 

2,500 นายชิงชัย  
อุตสาสาร 

2,500 
 

 

6. 
จ้างเหมาบริการท้า
ความสะอาดศาลา
กลางจังหวัดล้าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 ร้าน จิระมาร์
เก็ตต้ิง 

48,900 
 

 

7. 

วัสดุใช้สอยเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวงฯ 

13,400  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

13,400 หจก. เอสเอ็น
เทรดแอนด์
ซัพพลาย 

13,400 

 

 

8. 

ซื้อวัสดุส้านักงาน 
จ้านวน 26รายการ 

39,885  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

39,885 หจก. เอสเอ็น
เทรดแอนด์
ซัพพลาย 

39,885 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

9. 

จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
บ้านพัก ผวจ.ลพ. 

3,600  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก 
 แสงทอง
อิเลคทริค

แอนด์เอ็นจิ
เนียริ่ง 

3,600 หจก 
 แสงทองอิเลคท
ริคแอนด์เอ็นจิ

เนียริ่ง 

3,600 

 

 

10. 

จัดซื้อสังฆทาน 3,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านชัยลาน
นาภัณฑ์ 
ส้านักงาน

ใหญ ่

3,000 ร้านชัยลานนา
ภัณฑ์ 

ส้านักงานใหญ ่

3,000 

 

 

11. 
งานจัดจ้างท้าป้ายไวนิลฯ 
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างฯ 

400  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเหมียว 
ล้าพูน
โฆษณา 

400 ร้านเหมียว 
ล้าพูนโฆษณา 

400 
 

 

12 

จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ ์ 4,375  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน คอม 
อินฟินิต้ี 
เซอร์วิส 

(ส้านักงาน
ใหญ่) 

4,375 ร้าน คอม 
อินฟินิต้ี 
เซอร์วิส 

(ส้านักงาน
ใหญ่) 

4,375 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

13 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 337  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท 
สยามโก

ลบอลเฮ้าส์- 
จ ากัด 

มหาชน 

337 บริษัท สยาม
โกลบอล

เฮ้าส์- จ ากัด 
มหาชน 

337 

 

 

14 

จ้างซ่อมแซม
เครื่องปรบัอากาศห้อง
ประชุมจามเทวี 

13,482  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. ซี.ซี 
อิเลคทริค แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง 
(ส้านักงาน

ใหญ่) 

13,482 หจก. ซี.ซี อิเลคท
ริค แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง (ส้านักงาน
ใหญ่) 

13,482 

 

 

15 
ขออนุมัติจ้างท้า 
ป้ายไวนิลฯ  

13,500  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ถูก
และด ี

13,500 ร้าน ถูกและด ี 13,500 
 

 

16 
จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ฯ 800  วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์ รี
พอร์ท 

800 ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์ รี
พอร์ท 

800 
 

 

17 
จ้างท้าพวงมาลางาน 
“วันรพี” 

1,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิงหา  
จินา 

1,000 นายสิงหา   
จินา 

1,000 
 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

18 

งานจัดซื้อน้้ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ้าเดือน เมษายน 
2563 

43,590  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซสั
โก้ จ้ากัด
(มหาชน) 

43,590 บริษัท ซสัโก้ 
จ้ากัด

(มหาชน) 

43,590 

 

 

19 
ซื้อวัสดุส้านักงาน 
จ้านวน 7 รายการ 

5,200  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

5,200 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร ์

5,200 
 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

1. 

ขออนุมัติซ้ือหนังสือพิมพ์
รายวัน เดือน กรกฎาคม 
2563 ตาม พ.ร.บ.การ
จัดซ้ือจัดจ้างฯ 

2,725  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,725 ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,725 

 

 

2. 

จัดซื้อน้้าด่ืม ส้าหรับ
บริโภคประจ้าเดือน
สิงหาคม 2563 ตาม
พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจ้าง
ฯ 

1,839  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านน้้า
ดืมดิวล่า 

1,839 ร้านน้้าดืมดิว
ล่า 

1,839 

 

 

3. 
จ้างเหมาบริการท้า
ความสะอาดศาลา
กลางจังหวัดล้าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ติ้ง 

48,900 ร้าน จิระมาร์
เก็ตต้ิง 

48,900 
 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

4. 

งานจัดซื้อน้้ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ้าเดือน สิงหาคม 
2563 

52,615  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซสั
โก้ จ้ากัด
(มหาชน) 

52,615 บริษัท ซสัโก้ 
จ้ากัด

(มหาชน) 

52,615 

 

 

5. 
ซื้อวัสดุส้านักงาน 
จ้านวน 4 รายการ 

1,110  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน 
อรวรรณ 
ก๊อปปี ้

1,110 ร้าน อรวรรณ 
ก๊อปปี ้

1,110 
 

 

6. 
ซื้อวัสดุส้านักงาน 
จ้านวน 9 รายการ 

701  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จันจิรา
พาณิชย์ 

701 ร้าน จันจิรา
พาณิชย์ 

701 
 

 

7. 
ซื้อวัสดุส้านักงาน 
จ้านวน 9 รายการ 

4,060  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จันจิรา
พาณิชย์ 

4,060 ร้าน จันจิรา
พาณิชย์ 

4,060 
 

 

8. 
ซื้อวัสดุส้านักงาน 
จ้านวน 8 รายการ 

3,300  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จันจิรา
พาณิชย์ 

3,300 ร้าน จันจิรา
พาณิชย์ 

3,300 
 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

9. 

จ้างซ่อมแซม
เครื่องปรบัอากาศห้อง
ประชุมจามเทวี 

18,725  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. ซี.ซี 
อิเลคทริค แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง 
(ส้านักงาน

ใหญ่) 

18,725 หจก. ซี.ซี อิเลคท
ริค แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง (ส้านักงาน
ใหญ่) 

18,725 

 

 

10. 

จ้างซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศห้อง
ปฏิบัติงานรอง ผวจ.ลพ. 
(นายส้าเริง  ไชยเสน) 

15,515  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. ซี.ซี 
อิเลคทริค แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง 
(ส้านักงาน

ใหญ่) 

15,515 หจก. ซี.ซี อิเลคท
ริค แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง (ส้านักงาน
ใหญ่) 

15,515 

 

 

11. 

จ้างซ่อมแซมและ
บ้ารุงรักษา รถยนต์ ฟรอด์ 
เอเวอร์เรส  
สีบรอนด์ ทะเบียน  
กก - 6699 ล้าพูน 

5,600  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อู่ทวีศักดิ์ 
การช่าง 

5,600 อู่ทวีศักดิ์ การ
ช่าง 

5,600 

 

 

12 

จ้างซ่อมแซมและ
บ้ารุงรักษา รถยนต์โตโยต้า
เวนจูรี่ สีขาว ทะเบียน นข 
- 1616 ล้าพูน 

1,591  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อู่ทวีศักดิ์ 
การช่าง 

1,591 อู่ทวีศักดิ์ การ
ช่าง 

1,591 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

13 

จ้างซ่อมแซมและ
บ้ารุงรักษา รถยนต์โตโยต้า 
ฟอร์จูนเนอร์ ทะเบียน กข 
3 ล้าพูน 

3,336  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อู่ทวีศักดิ์ 
การช่าง 

3,336 อู่ทวีศักดิ์ การ
ช่าง 

3,336 

 

 

14 

จ้างซ่อมแซมและ
บ้ารุงรักษา รถยนต์โตโยต้า 
ฟอร์จูนเนอร์ ทะเบียน กข 
3 ล้าพูน  
(เปลี่ยนแบตเตอรี่) 

2,600  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อู่ทวีศักดิ์ 
การช่าง 

2,600 อู่ทวีศักดิ์ การ
ช่าง 

2,600 

 

 

15 

จ้างซ่อมแซมและ
บ้ารุงรักษา รถยนต์โตโยต้า 
วีโก้ สีบรอด์-ทอง ทะเบียน 
กค-3444 ล้าพูน 

1,475  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อู่ทวีศักดิ์ 
การช่าง 

1,475 อู่ทวีศักดิ์ การ
ช่าง 

1,475 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

1. 

ขออนุมัติซ้ือหนังสือพิมพ์
รายวัน เดือน ตุลาคม 
2563 ตาม พ.ร.บ.การ
จัดซ้ือจัดจ้างฯ 

2,905  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,905 ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,905 

 

 

2. 

จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 21,046.09  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก 
 แสงทอง
อิเลคทริค

แอนด์เอ็นจิ
เนียริ่ง 

21,046.09 หจก 
 แสงทองอิเลคท
ริคแอนด์เอ็นจิ

เนียริ่ง 

21,046.09 

 

 

3. 

จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและ
วัสดุคอมพิวเตอร ์

4,872.78  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก 
 แสงทอง
อิเลคทริค

แอนด์เอ็นจิ
เนียริ่ง 

4,872.78 หจก 
 แสงทองอิเลคท
ริคแอนด์เอ็นจิ

เนียริ่ง 

4,872.78 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

4. 
จ้างท้าพานพุ่มดอกไม้สด
และดอกไม้สักการะฯ 

4,500  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิงหา  
จินา 

4,500 นายสิงหา    
จินา 

4,500 
 

 

5. 
จ้างท้าพวงมาลาดอกไม้
สด วันปิยะ 

1,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิงหา  
จินา 

1,000 นายสิงหา     
จินา 

1,000 
 

 

6. 

จ้างท้าพวงมาลาดอกไม้
สด วันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเดจ็พระ
ศรีนครินทราบรมราช
ชนนี 

1,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิงหา  
จินา 

1,000 นายสิงหา     
จินา 

1,000 

 

 

7. 

จ้างท้าพวงมาลาดอกไม้
สด วันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

1,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิงหา  
จินา 

1,000 นายสิงหา     
จินา 

1,000 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

8. 

จ้างเปลี่ยนเซอร์กจิเบรก
เกอร์ และแผง
คอนโทรล 

4,387  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. ซี.ซี 
อิเลคทริค แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง 
(ส้านักงาน

ใหญ่) 

4,387 หจก. ซี.ซี อิเลคท
ริค แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง (ส้านักงาน
ใหญ่) 

4,387 

 

 

9. 

จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ
บ้านพัก ผวจ.ลพ. จ้านวน 
8 เครื่อง 

5,136  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. ซี.ซี 
อิเลคทริค แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง 
(ส้านักงาน

ใหญ่) 

5,136 หจก. ซี.ซี อิเลคท
ริค แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง (ส้านักงาน
ใหญ่) 

5,136 

 

 

10. 

จัดซื้อสังฆทาน 3,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านชัยลาน
นาภัณฑ์ 
ส้านักงาน

ใหญ ่

3,000 ร้านชัยลานนา
ภัณฑ์ 

ส้านักงานใหญ ่

3,000 

 

 

11. 

ซื้อหมกึเครื่องพมิพ์ฯ 4,375  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน คอม 
อินฟินิต้ี 
เซอร์วิส 

(ส้านักงาน
ใหญ่) 

4,375 ร้าน คอม 
อินฟินิต้ี 
เซอร์วิส 

(ส้านักงาน
ใหญ่) 

4,375 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

12 
ซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 
10 รายการ 

3,982  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านอรวรรณ  
ก๊อปปี้ 

3,982 ร้านอรวรรณ  
ก๊อปปี้ 

3,982 

 
 

13 
จ้างซ่อมเครื่องแฟกซ์ 
Cannon MF125 

2,800  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน พี การ
ช่าง 

2,800 ร้าน พี การ
ช่าง 

2,800 

 
 

14 

จัดซื้อสังฆทาน 3,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านชัยลาน
นาภัณฑ์ 
ส้านักงาน

ใหญ ่

3,000 ร้านชัยลานนา
ภัณฑ์ 

ส้านักงานใหญ ่

3,000 

 

 

15 
จ้างท้าสติ๊กเกอร์เคลือบเงา
รีดโฟมบอร์ด 

8,600  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ถูก
และดี 
ล้าพูน 

8,600 ร้าน ถูกและดี 
ล้าพูน 

8,600 

 
 

16 

จ้างท้าสติ๊กเกอร์พีวีซี  ตัด
คอมพร้อมติดตั้ง บริเวณ
ป้ายไม้หน้าห้องประชุม
จามเทวี ชั้น 1 ศาลากลาง
จังหวัดล้าพูน 

350  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน เหมียว 
ล้าพูน
โฆษณา 

350 ร้าน เหมียว 
ล้าพูนโฆษณา 

350 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือ

จ้าง 

17 
จ้างท้าป้ายไวนิลฯ 2,500  วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน เหมียว 

ล้าพูน
โฆษณา 

2,500 ร้าน เหมียว 
ล้าพูนโฆษณา 

2,500 

 
 

18 
จ้างท้าพระบรมฉายา
ลักษณ์ในหลวง ร.9 และ 
ร.10 

5,400  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ถูก
และดี 
ล้าพูน 

5,400 ร้าน ถูกและดี 
ล้าพูน 

5,400 

 
 

19 

จัดซื้อน้้าด่ืม ส้าหรับ
บริโภคประจ้าเดือน
ตุลาคม 2563 ตาม
พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจ้าง
ฯ 

2,350  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านน้้า
ดืมดิวล่า 

2,350 ร้านน้้าดืมดิว
ล่า 

2,350 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. 

ขออนุมัติซ้ือหนังสือพิมพ์
รายวัน เดือน 
พฤศจิกายน 2563 
ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัด
จ้างฯ 

2,220  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,220 ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,220 

 

 

2. 

จัดซื้อน้้าด่ืม ส้าหรับ
บริโภคประจ้าเดือน
พฤศจิกายน 2563 
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างฯ 

2,600  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านน้้า
ดืมดิวล่า 

2,600 ร้านน้้าดืมดิว
ล่า 

2,600 

 

 

3. 
จ้างเหมาบริการท้า
ความสะอาดศาลา
กลางจังหวัดล้าพูน 

51,357.50  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. เจอพีี
แอนด์ 

ซัพพลาย 

51,357.50 หจก. เจอพีี
แอนด์ 

ซัพพลาย 

51,357.50 
 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

4. 
ซื้อวัสดุส้านักงาน 
จ้านวน 4 รายการ 

1,600  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน 
อรวรรณ 
ก๊อปปี ้

1,600 ร้าน อรวรรณ 
ก๊อปปี ้

1,600 
 

 

5. 

จ้างซ่อมแซมมุ้งลวด 
พร้อมอปุกรณ์ บ้านพัก
รอง ผวจ.ลพ. 

4,280  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. 
สหายช่าง 
เซล แอนด์ 
เซอร์วิส 

4,280 หจก. สหาย
ช่าง เซล 
แอนด์ 

เซอร์วิส 

4,280 

 

 

6. 

จ้างถ่ายเอกสารเย็บมุม
การประชุมคณะกรรมการ
จัดท้าผังแม่บทศูนย์
ราชการจังหวัดล้าพูน 

1,053  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์        
รีพอรท์ 

1,053 ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์        
รีพอรท์ 

1,053 

 

 

7. 
ซื้อวัสดุส้านักงาน 
จ้านวน 9 รายการ 

4,060  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จันจิรา
พาณิชย์ 

4,060 ร้าน จันจิรา
พาณิชย์ 

4,060 
 

 

8. 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ้านวน 7 รายการ 

3,300  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน คอม อินฟิ
นิตี้ เซอร์วิส 
(ส้านักงาน

ใหญ่) 

3,300 ร้าน คอม อินฟิ
นิตี้ เซอร์วิส 
(ส้านักงาน

ใหญ่) 

3,300 

 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอ 
(บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาท่ีตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

9. 

งานจัดจ้างวัสดุ
ส้านักงาน จ้านวน 24
รายการ 

41,040  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

41,040 หจก. เอสเอ็น
เทรดแอนด์
ซัพพลาย 

41,040 

 

 

10. 
จ้างท้าพานพุ่มดอกไม้สด 
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 

1,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิงหา 
จินา 

1,000 นายสิงหา            
จินา 

1,000 
 

 

11. 
จ้างท้าตรายางฯ 400  วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ที.เจ.
เลเซอร์ 
พริ้นท ์

400 ร้าน ที.เจ.
เลเซอร์ 
พริ้นท ์

400 
 

 

12 
จ้างท้าตรายางฯ 2,350  วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ที.เจ.
เลเซอร์ 
พริ้นท ์

2,350 ร้าน ที.เจ.
เลเซอร์ 
พริ้นท ์

2,350 
 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. 

งานจ้างท้าพานพุ่มสักการะ
ดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมเน่ืองในวันพ่อ
แห่งชาติ 

1,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิงหา จีนา 1,000 นายสิงหา จีนา 1,000 

 

 

2. 
ซื้อสังฆทาน เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมเน่ืองในวันพ่อ
แห่งชาติ 10 ชุด 

3,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านชัยลานนา
ภัณฑ์ 

3,000 ร้านชัยลานนา
ภัณฑ์ 

3,000 
 

 

3. 
งานจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ประจ้าเดือน 
พฤศจิกายน 2563 

30,060  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซัสโก้ 
จ้ากัด(มหาชน) 

30,060 บริษัท ซัสโก้ 
จ้ากัด(มหาชน) 

30,060 
 

 

4. 
งานจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ประจ้าเดือน 
มกราคม 2564 

31,780  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซัสโก้ 
จ้ากัด(มหาชน) 

31,780 บริษัท ซัสโก้ 
จ้ากัด(มหาชน) 

31,780 
 

 

5. 
งานจ้างท้าพวงมาลัย       
(ข้อพระกร) ส้าหรับการรับ
เสด็จฯ จ้านวน 2 พวง 

2,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านช่ออัญชัน 2,000 ร้านช่ออัญชัน 2,000 
 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

6. 
งานจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ส้าหรับการ  
รับเสด็จฯ 2 รายการ 

21,825  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซัสโก้ 
จ้ากัด(มหาชน) 

21,825 บริษัท ซัสโก้ 
จ้ากัด(มหาชน) 

21,825 
 

 

7. 
จ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศห้อง
ประชุมจามเทวี 

11,663  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. ซี.ซี อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
(ส้านักงานใหญ่) 

11,663 หจก. ซี.ซี อิเลคท
ริค แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง (ส้านักงาน
ใหญ่) 

11,663 
 

 

8. 
จ้างซ่อมแซมโต๊ะห้อง
ปฏิบัติงานผู้ว่าราชการ
จังหวัดล้าพูน  

760  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายประจักษ์ 
ฉ่องเอ้ียะ 

760 นายประจักษ์ 
ฉ่องเอ้ียะ 

760 
 

 

9. 

จ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศห้อง
ปฏิบัติงานการเงิน         
ส้านักงานจังหวัดล้าพูน 

856  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. ซี.ซี อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
(ส้านักงานใหญ่) 

856 หจก. ซี.ซี อิเลคท
ริค แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง (ส้านักงาน
ใหญ่) 

856 

 

 

10. 
ซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 4    
รายการ 

8,530  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน อรวรรณ 
ก๊อปปี้ 

8,530 ร้าน อรวรรณ 
ก๊อปปี้ 

8,530 
 

 

11. 
ซื้อน้้าด่ืม ประจ้าเดือน
ธันวาคม 2563 

2,572  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านน้้าด่ืมดิวล่า 2,572 ร้านน้้าด่ืม     
ดิวล่า 

2,572 
 

 



ล าดับ
ท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

12. 
ซื้อน้้าด่ืม ประจ้าเดือน
มกราคม 2564 

2,780  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านน้้าด่ืมดิวล่า 2,780 ร้านน้้าด่ืม     
ดิวล่า 

2,780 
 

 

13. 
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
ประจ้าเดือนธันวาคม 
2563 

2,130  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,130 ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,130 
 

 

14. 
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
ประจ้าเดือนมกราคม 
2564 

2,230  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,230 ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,230 
 

 

15. 
จ้างเหมาบริการท้าความ
สะอาดศาลากลางจังหวัด
ล้าพูน 

51,357.50  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. เจอีพี
แอนด์          

ซัพพลาย 

51,357.50 หจก. เจอีพี
แอนด์          

ซัพพลาย 

51,357.50 
 

 

 

 

 

 

 


