
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

1. 

งานจัดซื้อน้้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ส้าหรับการรับเสด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
สิริวัณณวรี นารีรัต
นราชกัญญา 

7,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซัส
โก้ จ้ากัด
(มหาชน) 

7,900 บริษัท ซัส
โก้ จ้ากัด
(มหาชน) 

7,900 

 

 

2. 
จ้างเหมาบริการท้า
ความสะอาดศาลากลาง
จังหวัดล้าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ต้ิง 

48,900 ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ต้ิง 

48,900 
 

 

3. 
ขออนุมัติซื้อฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,500  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิรา
พาณิชย์ 

2,500 ร้าน จิรา
พาณิชย์ 

2,500 
 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

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
พันธุ์ 

10,165 หจก.ฉันท
พันธุ์ 

10,165 

 

 

6. 
ขออนุมัติซื้อฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

20,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นาย 
ทศวรรษ 

ปัญญาแก้ว 

20,000 นาย 
ทศวรรษ 

ปัญญาแก้ว 

20,000 
 

 

7. 

ขออนุมัติซ่อมบ้ารุง
เครื่องปรับอากาศฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

850  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

850 ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

850 

 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

8. 
ขออนุมัติซื้อตลับหมึกฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

4,720  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน คอม 
อินฟินิตี้ 
เซอร์วิส 

4,720 ร้าน คอม 
อินฟินิตี้ 
เซอร์วิส 

4,720 
 

 

9. 

ขออนุมัติซ่อมบ้ารุง
เครื่องปรับอากาศ
บ้านพักผู้ว่าราชการ
จังหวัดล้าพูน ตาม
พระราชบัญญัติการ
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
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

11. 

จัดซื้อน้้าดืม กุมภาพันธ์ 
2563 ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2010  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

น้้าดื่มดิวล่า 2010 น้้าดื่มดิวล่า 2010 

 

 

12. 
จ้างเหมาบริการท้า
ความสะอาดศาลากลาง
จังหวัดล้าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ต้ิง 

48,900 ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ต้ิง 

48,900 
 

 

13. 

ขออนุมัติซื้อ
หนังสือพิมพ์รายวัน 
เดือน กุมภาพันธ์
2563 ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,645  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,645 ร้านล้าพูน
บรรณาคาร 

2,645 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

1. 
ขออนุมัติท ำป้ำยไวนิลฯ 
ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ 

1,800  วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนเหมียว 
ล ำพูน
โฆษณำ 

1,800 ร้ำนเหมียว 
ล ำพูน
โฆษณำ 

1,800 
 

 

2. 

งำนจัดจ้ำงวัสดุ
ส ำนักงำน จ ำนวน 14
รำยกำร 

20,752  วิธี
เฉพำะเจำะจง 

หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลำย 

20,752 หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลำย 

20,752 

 

 

3. 
ขออนุมัติซื้อฯ ตำม
พระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงฯ 

1,900  วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำน จันจิรำ
พำณิชย์ 

1,900 ร้ำน จันจิรำ
พำณิชย์ 

1,900 
 

 

4. 

งำนจัดซื้อน้ ำมัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ ำเดือน มีนำคม 
2563 

43,700  วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บริษัท ซัส
โก้ จ ำกัด
(มหำชน) 

43,700 บริษัท ซัส
โก้ จ ำกัด
(มหำชน) 

43,700 

 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

5. 

งำนจัดซื้อน้ ำมัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ ำเดือน 
กุมภำพันธ์ 2563 

42,610  วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บริษัท ซัส
โก้ จ ำกัด
(มหำชน) 

42,610 บริษัท ซัส
โก้ จ ำกัด
(มหำชน) 

42,610 

 

 

6. 
งำนจัดจ้ำงวัสดุ
ส ำนักงำน จ ำนวน 30
รำยกำร 

43,550  วิธี
เฉพำะเจำะจง 

หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลำย 

43,550 หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลำย 

43,550 

 

 

7. 

ขออนุมัติซื้อ
หนังสือพิมพ์รำยวัน 
เดือน มีนำคม 2563
ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ 

2,830  วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำน ล ำพู
นบรรณำ

คำร 

2,830 ร้ำน ล ำพู
นบรรณำ

คำร 

2,830 

 

 

8. 

ขออนุมัติจ้ำงท ำพำน
พุ่มดอกไม้สดสีขำว 
ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ 

1,000  วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำยสิงหำ 
จินำ 

1,000 นำยสิงหำ 
จินำ 

1,000 

 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

9. 

จัดซื้อน้ ำดื่ม เดือน 
มีนำคม 2563 ตำม
พระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงฯ 

2,763  วิธี
เฉพำะเจำะจง 

น้ ำดื่มดิวล่ำ 2,763 น้ ำดืมดิวล่ำ 2,763 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

1. 
จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดศาลากลาง
จังหวัดล าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ต้ิง 

48,900 ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ต้ิง 

48,900 
 

 

2. 

ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

420  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร์ 

420 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร์ 

420 

 

 

3. 
ขออนุมัติซื้อตลับหมึกฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

4,885  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน คอม 
อินฟินิตี้ 
เซอร์วิส 

4,885 ร้าน คอม 
อินฟินิตี้ 
เซอร์วิส 

4,885 
 

 

4. 

ขออนุมัติจ้างซ่อมปริ้น
เตอร์ฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,800  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน พี การ
ช่าง 

1,800 ร้าน พี การ
ช่าง 

1,800 

 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

5. 

งานจัดจ้างเหมา
ซ่อมแซมห้องน้ าในห้อง
ปฏิบัติงานผู้ว่าราชการ
จังหวัดล าพูน พร้อม
ค่าแรง จ านวน 3 
รายการ 

8,500  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายชิงชัย 
อุตสาสาร 

8,500 นายชิงชัย 
อุตสาสาร 

8,500 

 

 

6. 

ขออนุมัติจ้างท าพาน
พุ่มดอกไม้สดสีขาว  
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิงหา 
จินา 

1,000 นายสิงหา 
จินา 

1,000 

 

 

7. 

ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯ  ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

988  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร์ 

988 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร์ 

988 

 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

8. 

งานจัดจ้างท าเอกสาร
ประกอบแบบ
โครงสร้างศูนย์ราชการ
จังหวัดล าพูน 

27,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. จรัส
ธุรกิจการ

พิมพ์ 

27,000 หจก. จรัส
ธุรกิจการ

พิมพ์ 

27,000 

 

 

9. 

ขออนุมัติจ้างท าตรา
ยางฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

255  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านมหาวัน
ถ้วยรางวัล 

255 ร้านมหาวัน
ถ้วยรางวัล 

255 

 

 

10. 

ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

840  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์ รี
พอร์ท 

840 ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์ รี
พอร์ท 

840 

 

 

11. 

งานจัดจ้างท าป้ายไวนิล 
ป้ายโฟมบอร์ดติด
สติ๊กเกอร์พีวีชี พร้อม
ติดต้ัง 

5,600  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเหมียว 
ล าพูน
โฆษณา 

5,600 ร้านเหมียว 
ล าพูน
โฆษณา 

5,600 

 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

12. 
งานจัดจ้างวัสดุ
ส านักงาน จ านวน 23
รายการ 

40,821  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

40,821 หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

40,821 

 

 

13. 
งานจัดจ้างท าป้ายไวนิล 
ฯ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,800  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเหมียว 
ล าพูน
โฆษณา 

1,800 ร้านเหมียว 
ล าพูน
โฆษณา 

1,800 
 

 

14. 

ขออนุมัติจ้างเหมาจัด
ดอกไม้สด – ตกแต่ง
สถานที่ฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,200  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิงหา 
จินา 

2,200 นายสิงหา 
จินา 

2,200 

 

 

15. 

ขออนุมัติจ้างท า
สติ๊กเกอร์รีดโฟมบอร์ด
ฯ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

3,200  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ถูก
และดี 

3,200 ร้าน ถูก
และดี 

3,200 

 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

16. 

ขออนุมัติจ้างท า
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์
บอร์ดฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,300  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเหมียว 
ล าพูน
โฆษณา 

1,300 ร้านเหมียว 
ล าพูน
โฆษณา 

1,300 

 

 

17. 

งานจัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน เมษายน 
2563 

18,020  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซัส
โก้ จ ากัด
(มหาชน) 

18,020 บริษัท ซัส
โก้ จ ากัด
(มหาชน) 

18,020 

 

 

18. 

จัดซื้อน้ าดื่ม ส าหรับ
บริโภคประจ าเดือน 
มกราคม 2563 ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,863  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านน้ า
ดืมดิวล่า 

2,863 ร้านน้ า
ดืมดิวล่า 

2,863 

 

 

19. 
จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดศาลากลาง
จังหวัดล าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ต้ิง 

48,900 ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ต้ิง 

48,900 
 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

20. 

ขออนุมัติซื้อ
หนังสือพิมพ์รายวัน 
เดือน เมษายน 2563
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,775  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านล าพูน
บรรณาคาร 

2,775 ร้านล าพูน
บรรณาคาร 

2,775 

 

 

21. 
งานจัดซื้อผ้าซับสี
เหลืองผ้าซับสีขาว และ
วัสดุส านักงาน 

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
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

1. 

ขออนุมัติจ้างท าป้ายไว
นิล ฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,800  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเหมียว 
ล าพูน
โฆษณา 

1,800 ร้านเหมียว 
ล าพูน
โฆษณา 

1,800 

 

 

2. 

ขออนุมัติจ้างเหมาจัด
ดอกไม้สด – ตกแต่ง
สถานที่ฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,200  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิงหา 
จินา 

2,200 นายสิงหา 
จินา 

2,200 

 

 

3. 

ขออนุมัติจ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศห้อง
ประชุมหริภุยไชย
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,200  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

2,200 ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

2,200 

 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

4. 

ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

285  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์ รี
พอร์ท 

285 ร้านก๊อปปี้ 
แอนด์ รี
พอร์ท 

285 

 

 

5. 

ขออนุมัติจ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศห้อง
ปฏิบัติงานเลขานุการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าพูน พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,700  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

1,700 ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

1,700 

 

 

6. 
ขออนุมัติซื้อตลับหมึกฯ
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,520  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน คอม 
อินฟินิตี้ 
เซอร์วิส 

2,520 ร้าน คอม 
อินฟินิตี้ 
เซอร์วิส 

2,520 
 

 

7. 

งานจัดซื้อเสากั้นบริ
เขต-สายผ้าดึงกลับอัต
โตโนมัติสีด า พร้อม
สกรีนโลโก ้

21,000  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

โพล่าร์ ลีฟ
วิ่ง 

21,000 โพล่าร์ ลีฟ
วิ่ง 

21,000 

 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

8. 

ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่อง
หมึกฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

3,200  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน คอม 
อินฟินิตี้ 
เซอร์วิส 

3,200 ร้าน คอม 
อินฟินิตี้ 
เซอร์วิส 

3,200 

 

 

9. 

ขออนุมัติจ้างล้างท า
ความสะอาด
เครื่องปรับอากาศฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,200  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

1,200 ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

1,200 

 

 

10. 

ขออนุมัติจ้างเหมาเก็บ
สิ่งปฏิกูลบนฝ้าเพดานฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

900 ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

900 

 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

11. 

ขออนุมัติจ้างซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศห้อง
รองผู้ว่าฯตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

2,900 ร้าน ซี ซี 
แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

2,900 

 

 

12. 
ขออนุมัติซื้อตลับหมึกฯ
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,920  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จันจิรา
พาณิชย์ 

1,920 ร้าน จันจิรา
พาณิชย์ 

1,920 
 

 

13. 

ขออนุมัติจ้างท าใบ
ประกาศเกียรติบัตร
พร้อมกรอบฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

1,200  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร์ 

1,200 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร์ 

1,200 

 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

14. 

ขออนุมัติจ้างเหมาจัด
ดอกไม้สด – ตกแต่ง
สถานที่ฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
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

เตอร์ 

528 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร์ 

528 

 

 

16. 
งานจัดซื้อวัสดุ
ส านักงานจ านวน 25 
รายการ 

42,219  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

42,219 หจก. เอส
เอ็นเทรด
แอนด์ซัพ

พลาย 

42,219 

 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

17. 

ขออนุมัติซื้อ
หนังสือพิมพ์รายวัน 
เดือน พฤษภาคม 
2563ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

2,805  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านล าพูน
บรรณาคาร 

2,805 ร้านล าพูน
บรรณาคาร 

2,805 

 

 

18. 

งานจัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2563 

19,060  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซัส
โก้ จ ากัด
(มหาชน) 

19,060 บริษัท ซัส
โก้ จ ากัด
(มหาชน) 

19,060 

 

 

19. 

จัดซื้อน้ าดื่ม ส าหรับ
บริโภคประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2563 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

3,329  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านน้ า
ดื่มดิวล่า 

3,329 ร้านน้ า
ดื่มดิวล่า 

3,329 

 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

20. 
จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดศาลากลาง
จังหวัดล าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ต้ิง 

48,900 ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ต้ิง 

48,900 
 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

1. 

ขออนุมัติจ้างท าตรา
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. 

ขออนุมัติจ้างท าตรา
ยางฯ 
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

240  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านมหาวัน
ถ้วยรางวัล 

240 ร้านมหาวัน
ถ้วยรางวัล 

240 

 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

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

เตอร์ 

840 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร์ 

840 

 

 

6. 
ขออนุมัติซื้อตลับหมึกฯ
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

5,810  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

คอม อินฟิ
นิตี้ เซอร์วิส 

5,810 คอม อินฟิ
นิตี้ 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. 
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
ตามพระราชบัญญัติฯ 

4,999  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน พี การ
ช่าง 

4,999 ร้าน พี การ
ช่าง 

4,999 
 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

9. 
ขออนุมัติซื้อตลับหมึกฯ
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

3,700  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จันจิรา
พาณิชย์ 

3,700 ร้าน จันจิรา
พาณิชย์ 

3,700 
 

 

10. 

ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯ
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

600  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร์ 

600 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร์ 

600 

 

 

11. 

ขออนุมัติจ้างถ่าย
เอกสารฯ
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

660  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร์ 

660 ร้านพิมพ์ 
ก๊อปปี้ เซน

เตอร์ 

660 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)  กลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

1. 

งานจัดจ้างซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา
รถยนต์ฟรอด์ เอเวอร์
เรส สีบรอนช์ ทะเบียน 
กก – 6699 พร้อม
ค่าแรงจ านวน 10 
รายการ 

27,700  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ช่างกล
บริการ 

27,700 ช่างกล
บริการ 

27,700 

 

 

2. 

ขออนุมัติจ้างท าตรา
ยางฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

255  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านมหาวัน
ถ้วยรางวัล 

255 ร้านมหาวัน
ถ้วยรางวัล 

255 

 

 

3. 
จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดศาลากลาง
จังหวัดล าพูน 

48,900  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ต้ิง 

48,900 ร้าน จิ
ระมาร์เก็ต

ต้ิง 

48,900 
 

 



ล าดับ
ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับ
การ

คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

4. 

งานจัดจ้างซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา
รถยนต์ฟรอด์ เอเวอร์
เรส สีบรอนช์ ทะเบียน 
กก – 6699 พร้อม
ค่าแรงจ านวน 11 
รายการ 

24,760  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อู่ช่างกล
บริการ 

24,760 อู่ช่างกล
บริการ 

24,760 

 

 

5. 

งานจัดจ้างซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา
รถยนต์ฟรอด์ เอเวอร์
เรส สีบรอนช์ ทะเบียน 
กก – 6699 พร้อม
ค่าแรงจ านวน 11 
รายการ 

9,369  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อู่ทวีศักดิ์
การช่าง 

9369 อู่ทวีศักดิ์
การช่าง 

9,369 

 

 

6. 
งานจัดจ้างซ่อมแซม
และบ ารุงรักษารถยนต์
โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์  

4,331.78  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อู่ทวีศักดิ์
การช่าง 

4,331.78 อู่ทวีศักดิ์
การช่าง 

4,331.78 
 

 



 

 

 


