
                  สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สงิหาคม 2563

                    ส านักงานเทศบาลเมอืงล าพูน

                     วันที่ 1 กันยายน 2563

ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 ซ่อมแซมรถยนต์ บท 4521 ลพ หมายเลขครุภัณฑ์ 001 45 00061,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง สยามดีเซล ล าพูน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 109/2563 ลว.5 ส.ค 63

2 ซ่อมแซมประยาง,เต็มลม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6117 ประยาง รถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1072750.00            750.00            เฉพาะเจาะจง น้องการยาง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 110/2563 ลว.13 ส.ค 63

3 บ ารุงซ่อมแซม (ประยางรถบรรทุกขยะ ฆข 22,ฆข 23,ฆข 28) 350.00            350.00            เฉพาะเจาะจง อ.การยาง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 111/2563 ลว.13 ส.ค 63

4 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ฆข 22 หมายครุภัณฑ์ 011 58 00114,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 112/2563 ลว.17 ส.ค 63

5 ซ่อมแซมรถ JCB หมายเลขครุภัณฑ์ 019 44 0004 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 113/2563 ลว.18 ส.ค 63

6 ซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-6131 หมายเลขครุภัณฑ์ 017 25 0001900.00            900.00            เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 114/2563 ลว.18 ส.ค 63

7 ซ่อมแซมรถชมวิว หมายเลขครุภัณฑ์ 003 56 0004 6,150.00          6,150.00         เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 115/2563 ลว.18 ส.ค 63

8 จ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล 500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ ดวงสุวรรณ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 116/2563 ลว.18 ส.ค 63

9 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 45 00851,926.00          1,926.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ซี อิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 117/2563 ลว.18 ส.ค 63

10 ล้างเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 45 0070/1 642.00            642.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ซี อิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 118/2563 ลว.24 ส.ค 63

11 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองซักผ้า 1,780.00          1,780.00         เฉพาะเจาะจง นายวิสิษฐ์ ศิริมูล ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 119/2563 ลว.26 ส.ค 63

12 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ YORK หมายเลขครุภัณฑ์ 420 46 01291,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ซี อิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 120/2563 ลว.27 ส.ค 63

13 ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1788 หมายเลขครุภัณฑ์ 001 50 00012,830.00          2,830.00         เฉพาะเจาะจง อ้อซาวด์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 121/2563 ลว.27 ส.ค 63

14 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ KINDAI หมายเลขครุภัณฑ์ 420 57 02792,600.00          2,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี ซี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 122/2563 ลว.27 ส.ค 63

15 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 002 37 0014 950.00            950.00            เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 123/2563 ลว.28 ส.ค 63

16 ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม) 3,325.00          3,325.00         เฉพาะเจาะจง นางผัดดี ค าขจร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 795/2563 ลว.11 ส.ค 63

17 ค่ารับรองและพิธีการ (ธงพระราชินี ร.9) 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง อาธัญธุรกิจ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 796/2563 ลว.11 ส.ค 63

18 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (กระดาษ I DEA,กระดาษการ์ดขาวฯ) 1,676.00          1,676.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 797/2563 ลว.13 ส.ค 63

19 วัสดุงานบ้านงานครัว (น  าด่ืมแบบถัง มิ.ย.-ก.ค. 63) 272.00            272.00            เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 798/2563 ลว.13 ส.ค 63

20 วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับลูกดรัม) 3,990.00          3,990.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปิด คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 799/2563 ลว.13 ส.ค 63

21 วัสดุก่อสร้าง (พุกเหล็ก) 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 800/2563 ลว.13 ส.ค 63

22 วัสดุก่อสร้าง (ตะปู,ลวดมัดเหล็ก) 4,460.00          4,460.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมพาณิชย์ล าพูน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 801/2563 ลว.13 ส.ค 63

23 วัสดุส านักงาน (กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า,เทปโฟมฯ) 4,792.00          4,792.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 802/2563 ลว.14 ส.ค 63



ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

24 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาร่างฯ) 2,945.00          2,945.00         เฉพาะเจาะจง มายปริ นซ์ เทรดดิ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 803/2563 ลว.14 ส.ค 63

25 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (หนังสือพิมพ์ เดือน ก.ย. 63) 1,250.00          1,250.00         เฉพาะเจาะจง ล าพูนบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 804/2563 ลว.14 ส.ค 63

26 วัสดุส านักงาน (น  าด่ืมแบบลัง) 140.00            140.00            เฉพาะเจาะจง น  าด่ืม พี.อาร์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 805/2563 ลว.14 ส.ค 63

27 รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มร่างเทศบัญญัติ) 4,515.00          4,515.00         เฉพาะเจาะจง บวรวรรณพริ นท์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 806/2563 ลว.14 ส.ค 63

28 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (CD-R) 485.00            485.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี  ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 807/2563 ลว.14 ส.ค 63

29 วัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษช าระแบบม้วน) 394.00            394.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 808/2563 ลว.14 ส.ค 63

30 วัสดุส านักงาน (ถ่ายเอกสาร เดือน ม.ิย. 63) 4,114.40          4,114.40         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 809/2563 ลว.14 ส.ค 63

31 วัสดุส านักงาน (ถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค. 63) 4,940.00          4,940.00         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 810/2563 ลว.14 ส.ค 63

32 วัสดุส านักงาน (ถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย. 63) 4,879.20          4,879.20         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 811/2563 ลว.14 ส.ค 63

33 วัสดุส านักงาน (ถ่ายเอกสาร เดือน ก.ค. 63) 2,908.40          2,908.40         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 812/2563 ลว.14 ส.ค 63

34 วัสดุส านักงาน (ค่าน  าด่ืม เดือน ก.ค. 63) 2,438.00          2,438.00         เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 813/2563 ลว.14 ส.ค 63

35 วัสดุส านักงาน (น  าด่ืม เดือน ก.ค. 63) 961.00            961.00            เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 814/2563 ลว.14 ส.ค 63

36 วัสดุส านักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร ก.ค. 63) 2,079.20          2,079.20         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 815/2563 ลว.17 ส.ค 63

37 ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม) 1,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางผัดดี ค าขจร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 816/2563 ลว.17 ส.ค 63

38 วัสดุก่อสร้าง (กลอนขวางสแตนเลส 4") 198.00            198.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 817/2563 ลว.18 ส.ค 63

39 วัสดุก่อสร้าง (พุกเหล็ก,ลวดเชื่อม) 580.00            580.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมพาณิชย์ล าพูน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 818/2563 ลว.18 ส.ค 63

40 วัสดุส านักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร ก.ค. 63) 356.63            356.63            เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 819/2563 ลว.18 ส.ค 63

41 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (ท าห่วงผ้าม่าน) 3,960.00          3,960.00         เฉพาะเจาะจง นางจ าปา แสงศักด์ิ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 820/2563 ลว.18 ส.ค 63

42 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (จัดท าแผ่นกั นห้องน  า) 500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายยุทธ สินศักด์ิ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 821/2563 ลว.18 ส.ค 63

43 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (วัสดุอุปกรณ์ส าหรับตกแต่งต้นสลาก) 4,190.00          4,190.00         เฉพาะเจาะจง นายกิติพงศ์ มาใจมูล ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 822/2563 ลว.21 ส.ค 63

44 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (สวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 6 รายการ) 1,387.00          1,387.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 823/2563 ลว.21 ส.ค 63

45 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไวนิล) 600.00            600.00            เฉพาะเจาะจง ไอเดีย มีเดีย ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 824/2563 ลว.24 ส.ค 63

46 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (เกียรติบัตร 2 แพค) 480.00            480.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 825/2563 ลว.24 ส.ค 63

47 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (CD-R) 240.00            240.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี  ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 826/2563 ลว.24 ส.ค 63

48 วัสดุคอมพิวเตอร์ (A DATOR จอ MONTIOR) 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.จ ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 827/2563 ลว.24 ส.ค 63

49 ค่ารับนองและพิธีการ (ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม) 3,325.00          3,325.00         เฉพาะเจาะจง นางผัดดี ค าขจร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 828/2563 ลว.25 ส.ค 63

50 ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มประกอบการชี แจงประมาณฯ 2,200.00          2,200.00         เฉพาะเจาะจง มายปริ นซ์ เทรดดิ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 829/2563 ลว.25 ส.ค 63



ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

51 จัดซื อวารสาร ประจ าเดือน ก.ย. 63 870.00            870.00            เฉพาะเจาะจง ล าพูนบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 829/2563 ลว.25 ส.ค 63

52 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (ค่าดูดส่ิงปฎิกูล) 500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ ดวงสุวรรณ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 830/2563 ลว.25 ส.ค 63

53 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (บ าบัดน  าฝน) 600.00            600.00            เฉพาะเจาะจง ต๋ีน้อย ช้อปล าพูน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 831/2563 ลว.25 ส.ค 63

54 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (หนังสือพิมพ์ เดือน ก.ย. 63) 1,050.00          1,050.00         เฉพาะเจาะจง ล าพูนบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 832/2563 ลว.25 ส.ค 63

55 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ข้องอ 4",ข้องอ 1/2,ข้อต่อ 12) 183.60            183.60            เฉพาะเจาะจง บริษัท จือฮะ เซนเตอร์ จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 833/2563 ลว.25 ส.ค 63

56 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม) 1,750.00          1,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โน้ต เอสเพรสโซ่ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 834/2563 ลว.25 ส.ค 63

57 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าบายศรี/ผลไม้ 9 ชนิด กรวยดอกไม้) 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแดงดอกไม้สด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 835/2563 ลว.26 ส.ค 63

58 วัสดุก่อสร้าง (ปูน TPI,เหล็กเส้น) 1,962.00          1,962.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 836/2563 ลว.26 ส.ค 63

59 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าน  าแข็ง,ค่าน  าด่ืม) 400.00            400.00            เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย์ อินทรปรีดา ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 837/2563 ลว.26 ส.ค 63

60 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าอาหารว่างเช้า,บ่าย) 3,750.00          3,750.00         เฉพาะเจาะจง คุณวิภารัตน์ ธนิศร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 838/2563 ลว.26 ส.ค 63

61 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าน  าด่ืม,ภัตตาหารฯ) 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอัมรินทร์ ฐานเหล็ก ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 839/2563 ลว.27 ส.ค 63

62 วัสดุส านักงาน (กระดาษ DOUBLE A ,กระดาษโรเนียว) 2,235.00          2,235.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 840/2563 ลว.28 ส.ค 63

63 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก,TONER) 4,170.00          4,170.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 841/2563 ลว.28 ส.ค 63

64 รายจ่ายเพื่อได้มาซ่ึงบริการ (ป้ายอะคริลิค) 2,700.00          2,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหมียวล าพูนโฆษณา ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 842/2563 ลว.31 ส.ค 63

65 วัสดุส านักงาน (ถ่ายเอกสาร A4 เดือน ก.ค. 63) 4,299.20          4,299.20         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 843/2563 ลว.31 ส.ค 63

66 วัสดุส านักงาน (แฟ้มตราช้าง) 822.00            822.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 844/2563 ลว.31 ส.ค 63

67 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (กรอบรูปขอบทอง,กระดาษการ์ดขาว) 1,400.00          1,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 845/2563 ลว.31 ส.ค 63

68 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไวนิล ขนาด 3*1 เมตร) 450.00            450.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนตุงคณาคร พริ นติ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 846/2563 ลว.31 ส.ค 63

69 เงินรับฝากรถน าเที่ยว (น  ายาล้างห้องน  า) 1,060.00          1,060.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 56/2563 ลว.6 ส.ค 63

70 เงินรับฝากรถน าเที่ยว (สายท่อน  ามัน) 1,100.00          1,100.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพีพี เซอร์วิส ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 57/2563 ลว.6 ส.ค 63

71 เงินรับฝากรถน าเที่ยว (เพาเวอร์แอมป์ ฯลฯ) 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง ชาอินเตอร์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 58/2563 ลว.7 ส.ค 63

72 เงินรับฝากรถน าเที่ยว (เททป PVC ตีเส้นพื น) 396.00            396.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 59/2563 ลว.11 ส.ค 63

73 บัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ 250.00            250.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท์ อูปแก้ว ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 60/2563 ลว.14 ส.ค 63

74 บัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ 200.00            200.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเน็ปจูน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 61/2563 ลว.14 ส.ค 63

75 เงินรับฝากรถน าเที่ยว 300.00            300.00            เฉพาะเจาะจง หสน.ล าพูนโชติช่วง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 62/2563 ลว.14 ส.ค 63

76 เงินรับฝากรถน าเที่ยว (แก๊สโซฮอล์ 91) 300.00            300.00            เฉพาะเจาะจง หสน.ล าพูนโชติช่วง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 63/2563 ลว.26 ส.ค 63



ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

77 เงินรับฝากรถน าเที่ยวฯ (แก๊สโซฮอล์ 91) 300.00            300.00            เฉพาะเจาะจง หสน.ล าพูนโชติช่วง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 64/2563 ลว.28 ส.ค 63

78 เงินรับฝากรถน าเที่ยวฯ (แก๊ส LPG) 1,401.75          1,401.75         เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่บลูเฟลม ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 65/2563 ลว.28 ส.ค 63
รวม 147,808.38  


