
                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
                    ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน
                     วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563

ล า งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก/ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงพร้อมผู้ควบคุม 4,000.00       4,000.00    เฉพาะเจาะจง วิเชษฐ  ปัตโถม ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 1/2564 ลว.2 ต.ค. 63
๒ จ้างเหมาการแสดง ณ ลานเจ้าแม่ 1,000.00       1,000.00    เฉพาะเจาะจง นางบุญทวี ชาญชัยศรี ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 2/2564 ลว.2 ต.ค. 63
3 ค่าโคมขนาดกลาง ขนาด 12 น้ิว 1,500.00       1,500.00    เฉพาะเจาะจง นางอุทุมพร นารัตนไวฑูรย์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 2/1/2564 ลว.2 ต.ค. 63
๔ จ้างเหมาการแสดง ณ จุดต้ังขบวนแห่โคม 1,000.00       1,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสถาพร วังธิยอง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 3/2564 ลว.2 ต.ค. 63
5 ป้ายไวนิล 3x5 ,ป้ายไวนิล 1x4 2,850.00       2,850.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 3/1/2564 ลว.2 ต.ค. 63
๖ ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่โคม 1 คัน 3,000.00       3,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสุภัทรา สุริยะวงค์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 4/2564 ลว.2 ต.ค. 63
7 ค่าน้้าด่ืม/น้้าแข็ง 3,040.00       3,040.00    เฉพาะเจาะจง ร้านล้าพูนเคร่ืองด่ืม ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 5/2564 ลว.6 ต.ค. 63
๘ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมเช้า/บ่าย 50 ชุด 1,750.00       1,750.00    เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ ค้ามูล ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 6/2564 ลว.12 ต.ค. 63
9 ค่าป้ายไวนิลขนาด 2x4.5 และ ขนาก 1x2 1,650.00       1,650.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 7/2564 ลว.15 ต.ค. 63

๑๐ จ้างเหมาท้ากระทงโชว์(ใหญ่) ขนาด3x3 2,500.00       2,500.00    เฉพาะเจาะจง นางศิริพรรณ แสนราชา ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 7/1/2564 ลว.19 ต.ค. 63
11 ค่าเคร่ืองเสียง พร้อมผู้ควบคุม 3,000.00       3,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวิเชษฐ  ปัตโถม ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 8/2564 ลว.21 ต.ค. 63
๑๒ จัดจ้างตกแต่งสถานท่ี 3,000.00       3,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวเรวดี  ปันทะธง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 9/2564 ลว.22 ต.ค. 63
13 ค่าอาหารกลางวันจ้านวน 40 ชุด 1,600.00       1,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้านข้าวมันไก่ล้าพูน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 10/2564 ลว.22 ต.ค. 63
๑๔ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ้านวน 40 ชุด 1,400.00       1,400.00    เฉพาะเจาะจง นางสุพัตร์ธิดา  โปธาค้า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 11/2564 ลว.22 ต.ค. 63
15 ค่าน้้าด่ืมแบบลังและน้้าแข็ง 1,335.00       1,335.00    เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ร่มป่าตัน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 12/2564 ลว.26 ต.ค. 63
๑๖ ค่ารับรองและพิธีการ(พานพุ่มดอกไม้สด) 500.00          500.00       เฉพาะเจาะจง นายณภคดล บานเย็น ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 14/2564 ลว.29 ต.ค. 63
๑๗ ค่าขนมและเคร่ืองด่ืม จ้านวน 60 ชุด 1,500.00       1,500.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน โน้ต เอสเพรสโซ่ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 15/2564 ลว.30 ต.ค. 63
๑๘ พุ๊กเหล็ก,ราวทรงตัว 1,569.00       1,569.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ้ากัด (มหาชน) ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 1/2564 ลว.9 ต.ค. 63
๑๙ แก๊สโซฮอล์ 91 300.00          300.00       เฉพาะเจาะจง หสน. ล้าพูนโชติช่วง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 2/2564 ลว.15 ต.ค. 63
๒๐ แก๊สโซฮอล์ 91 300.00          300.00       เฉพาะเจาะจง หสน. ล้าพูนโชติช่วง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 3/2564 ลว.15 ต.ค. 63
๒๑ แก๊สโซฮอล์ 91 300.00          300.00       เฉพาะเจาะจง หสน. ล้าพูนโชติช่วง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 4/2564 ลว.28 พ.ค.63
๒๒ แก๊สโซฮอล์ 91 300.00          300.00       เฉพาะเจาะจง หสน. ล้าพูนโชติช่วง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 5/2564 ลว.28 พ.ค.63
๒๓ แก๊ส LPG คันท่ี 1,2 3,270.75       3,270.75    เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่บลูเฟรม ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขท่ี 6/2564 ลว.29 พ.ค.63

รวม 40,664.75     


