
                  สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2563
                    ส านักงานเทศบาลเมอืงล าพูน
                     วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมเวที ศูนย์บริการท่องเที่ยว 1,355.00          1,355.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมพาณิชย์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 124/2563 ลว.18 ก.ย 63

2 วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน ้า ศูนย์บริการท่องเที่ยว 1,623.00          1,623.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมพาณิชย์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 125/2563 ลว.18 ก.ย 63

3 ซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน ฆข21,ฆข22,ฆข23,ฆข27 และ ฆข28 550.00             550.00           เฉพาะเจาะจง อ.การยาง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 126/2563 ลว.22 ก.ย 63

4 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (กระดาษ A4,การ์ดขาว,ปากกาน ้าเงินฯ) 815.00             815.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 847/2563 ลว.9 ก.ย 63

5 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (กระดาษ A4,การ์ดขาว,พลาสติกเคลือบบัตร) 1,015.00          1,015.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 848/2563 ลว.9 ก.ย 63

6 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (กระดาษ A4,การ์ดขาว,พลาสติกเคลือบบัตร) 1,390.00          1,390.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 849/2563 ลว.9 ก.ย 63

7 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (โลห์รางวัล บ้านต้นแบบ 2563) 500.00             500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 850/2563 ลว.9 ก.ย 63

8 วัสดุส้านักงาน (TONER HP 85A 2 เคร่ือง) 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.จ้ากัดราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 851/2563 ลว.10 ก.ย 63

9 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม) 290.00             290.00           เฉพาะเจาะจง มายปริ นซ์ เทรดดิ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 852/2563 ลว.10 ก.ย 63

10 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (ถ่ายเอกสารพระปกเกล้า/สี,ขาวด้า) 3,352.00          3,352.00         เฉพาะเจาะจง บวรวรรณพริ นท์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 853/2563 ลว.10 ก.ย 63

11 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าจัดพิมพ์บอร์ด) 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง ล้าพูนมีเดีย ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 854/2563 ลว.10 ก.ย 63

12 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (เข้าเล่มท้าปกเทศบัญญัติ,เอกสาร) 2,370.00          2,370.00         เฉพาะเจาะจง มายปริ นซ์ เทรดดิ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 855/2563 ลว.10 ก.ย 63

13 ค่ารับรองและพิธีการ (อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม) 1,575.00          1,575.00         เฉพาะเจาะจง นางผัดดี ค้าขจร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 856/2563 ลว.11 ก.ย 63

14 วัสดุก่อสร้าง (ไม้มอบ,สมาร์ทบอร์ด) 1,670.00          1,670.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วิพรหมชัย ล้าพูน จ้ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 858/2563 ลว.11 ก.ย 63

15 วัสดุก่อสร้าง (ตะปูตอกไม,้สีน ้าทาฝ้าเพดาน) 170.00             170.00           เฉพาะเจาะจง หจก. วิพรหมชัย ล้าพูน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 859/2563 ลว.11 ก.ย 63

16 วัสดุก่อสร้าง (ชุดกลอน) 52.00               52.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ้ากัด(มหาชน) ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 860/2563 ลว.11 ก.ย 63

17 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (จ้างเหมาท้าความสะอาด) 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายวรากร แก้วก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 861/2563 ลว.11 ก.ย 63

18 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (จ้างเหมาติดตั งฝ้าเพดาน) 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประชัน เทพวงค์มา ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 862/2563 ลว.11 ก.ย 63

19 ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม) 1,750.00          1,750.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริยาภรณ์ มั่งค่ัง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 863/2563 ลว.14 ก.ย 63

20 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 ชุด) 875.00             875.00           เฉพาะเจาะจง Friends Bakery & Coffee ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 864/2563 ลว.14 ก.ย 63

21 วัสดุดารเกษตร (หัวเกียร์ ครบชุด) 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรยนต์ อะไหล่ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 865/2563 ลว.15 ก.ย 63

22 วัสดุส้านักงาน (น ้าด่ืม เดือน สิงหาคม 63) 981.00             981.00           เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 866/2563 ลว.15 ก.ย 63

23 รายจ่ายเพื่อได้มาซ่ึงบริการ (ล้าง ค.ปรับอากาศ) 3,210.00          3,210.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ซี อิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 867/2563 ลว.15 ก.ย 63



ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

24 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไวนิล) 600.00             600.00           เฉพาะเจาะจง ไอเดีย มีเดีย ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 868/2563 ลว.15 ก.ย 63

25 วัสดุส้านักงาน (กระดาษ A4) 1,250.00          1,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล จ้ากัด (มหาชน) ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 869/2563 ลว.15 ก.ย 63

26 วัสดุส้านักงาน (ถ่ายเอกสาร ส.ค. 63) 1,104.00          1,104.00         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 870/2563 ลว.15 ก.ย 63

27 วัสดุส้านักงาน (ถ่ายเอกสาร ส.ค. 63) 3,925.00          3,925.00         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 871/2563 ลว.15 ก.ย 63

28 วัสดุส้านักงาน (น ้าด่ืม กันยายน 2563) 315.00             315.00           เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืม พี.อาร์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 872/2563 ลว.16 ก.ย 63

29 วัสดุงานบ้านงานครัว (น ้ายาดันฝุ่น) 480.00             480.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 873/2563 ลว.16 ก.ย 63

30 วัสดุส้านักงาน (ถ่ายเอกสาร เดือน ส.ค. 63) 4,699.80          4,699.80         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 874/2563 ลว.16 ก.ย 63

31 วัสดุส้านักงาน (น ้าด่ืม เดือน สิงหาคม 63) 2,389.00          2,389.00         เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 875/2563 ลว.16 ก.ย 63

32 วัสดุส้านักงาน (ถ่ายเอกสาร เดือน ก.ค. 63) 1,812.00          1,812.00         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 876/2563 ลว.17 ก.ย 63

33 วัสดุส้านักงาน (น ้าด่ืม เดือน ก.ค. 63) 175.00             175.00           เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 877/2563 ลว.17 ก.ย 63

34 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (แปรงขัดพื น,ผงซักผ้า) 570.00             570.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 878/2563 ลว.17 ก.ย 63

35 ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารว่าง) 1,950.00          1,950.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท์ อูปแก้ว ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 879/2563 ลว.17 ก.ย 63

36 รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม) 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โน้ต เอสเพรสโซ่ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 880/2563 ลว.18 ก.ย 63

37 วัสดุส้านักงาน (กระดาษ,แฟ้มตราช้าง) 4,706.00          4,706.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 881/2563 ลว.18 ก.ย 63

38 วัสดุส้านักงาน (ตรายาง 8 รายการ) 1,110.00          1,110.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 882/2563 ลว.18 ก.ย 63

39 วัสดุส้านักงาน (ถ่ายเอกสาร ส.ค. A4,F4) 1,074.20          1,074.20         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 883/2563 ลว.18 ก.ย 63

40 วัสดุส้านักงาน (น ้าด่ืมแบบลัง ส.ค. 63) 119.00             119.00           เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 884/2563 ลว.18 ก.ย 63

41 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (จ้างเหมาจัดท้ากระดานแม่เหล็กฯ) 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายตั งปณิธาน อุตรแจ้ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 885/2563 ลว.18 ก.ย 63

42 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไวนิล3*1.5) 680.00             680.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนตุงคณาคร พริ นติ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 886/2563 ลว.22 ก.ย 63

43 วัสดุส้านักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร A4 ก.ย. 63) 2,359.20          2,359.20         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 887/2563 ลว.23 ก.ย 63

44 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (โคมเพชร) 3,200.00          3,200.00         เฉพาะเจาะจง นางศิริพรรณ แสนราชา ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 888/2563 ลว.23 ก.ย 63

45 รายจ่ายเพื่อให้ได้ซ่ึงบริการ (บทสรุป,รูปเล่ม,ช่วงอายุ 4 ปี 2,930.00          2,930.00         เฉพาะเจาะจง มายปริ นซ์ เทรดดิ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 889/2563 ลว.23 ก.ย 63

46 วัสดุส้านักงาน (ถ่ายเอกสาร ก.ค. 63) 1,143.60          1,143.60         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 890/2563 ลว.23 ก.ย 63

47 วัสดุส้านักงาน (ถ่ายเอกสาร ก.ย. 63) 1,128.80          1,128.80         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 891/2563 ลว.23 ก.ย 63

48 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ (ไฟฉุกเฉิน) 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจามเทวีการดับเพลิง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 892/2563 ลว.23 ก.ย 63

49 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไวนิล) 600.00             600.00           เฉพาะเจาะจง ไอเดีย มีเดีย ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 893/2563 ลว.23 ก.ย 63

50 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไวนิล) 600.00             600.00           เฉพาะเจาะจง ไอเดีย มีเดีย ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 894/2563 ลว.23 ก.ย 63



ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

51 วัสดุส้านักงาน (กระดาษหลังรูป) 982.00             982.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 896/2563 ลว.24 ก.ย 63

52 วัสดุส้านักงาน (ถ่ายเอกสาร ส.ค. 63) 1,386.40          1,386.40         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 897/2563 ลว.24 ก.ย 63

53 วัสดุส้านักงาน (กระดาษเช็ดหน้า) 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจิระมาร์เก็ตติ ง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 898/2563 ลว.24 ก.ย 63

54 วัสดุส้านักงาน (ถ่ายเอกสาร A4 ก.ย. 63) 736.00             736.00           เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 899/2563 ลว.24 ก.ย 63

55 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (ป้ายไวนิล พร้อมขาและมุม) 1,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง เหมียวล้าพูนโฆษณา ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 900/2563 ลว.24 ก.ย 63

56 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไวนิล) 600.00             600.00           เฉพาะเจาะจง ไอเดีย มีเดีย ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 901/2563 ลว.24 ก.ย 63

57 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไวนิล) 600.00             600.00           เฉพาะเจาะจง ไอเดีย มีเดีย ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 902/2563 ลว.24 ก.ย 63

58 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (แก๊สหุงต้ม,เคร่ืองดับเพลิง) 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจามเทวีการดับเพลิง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 904/2563 ลว.24 ก.ย 63

59 วัสดุคอมพิวเตอร์ (Cable HDMI 15 M) 710.00             710.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี  ไอที ซิสเต็ม จ้ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 905/2563 ลว.25 ก.ย 63

60 วัสดุส้านักงาน (ถ่ายเอกสาร A4 ก.ย. 63) 3,077.60          3,077.60         เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 906/2563 ลว.25 ก.ย 63

61 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าอาหาร) 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง นางรุ่งศิริ นันตะสุคนธ์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 907/2563 ลว.25 ก.ย 63

62 วัสดุส้านักงาน (ค่าน ้าด่ืม เดือน ก.ย. 63) 2,389.00          2,389.00         เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมดิวล่า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 908/2563 ลว.25 ก.ย 63

63 ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารว่างฯ) 1,950.00          1,950.00         เฉพาะเจาะจง นางอรพินท์ อูปแก้ว ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 909/2563 ลว.25 ก.ย 63

64 ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 1,452.00          1,452.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไอซ์สไตส์ ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 910/2563 ลว.28 ก.ย 63

65 วัสดุส้านักงาน (ถ่ายเอกสาร ก.ย. 63) 222.40             222.40           เฉพาะเจาะจง นายวิภัติ หัตถก๋อง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 911/2563 ลว.28 ก.ย 63

66 วัสดุงานบ้านงานครัว (น ้ายาล้างจาน) 405.00             405.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 912/2563 ลว.28 ก.ย 63

67 วัสดุส้านักงาน (ถ่าน 2 AA ฯลฯ) 1,080.00          1,080.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 913/2563 ลว.28 ก.ย 63

68 ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารว่างฯ) 3,150.00          3,150.00         เฉพาะเจาะจง นางผัดดี ค้าขจร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 914/2563 ลว.29 ก.ย 63

69 วัสดุส้านักงาน (นสพ กันยายน 63) 300.00             300.00           เฉพาะเจาะจง ล้าพูนบรรณาคาร ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 915/2563 ลว.29 ก.ย 63

70 เงินรับฝากรถน้าเที่ยวฯ (แก๊สโซฮอล์ 91) 300.00             300.00           เฉพาะเจาะจง หสน.ล้าพูนโชติช่วง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 66/2563 ลว.11 ก.ย 63

71 เงินรับฝากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ไม้กวาด) 1,796.00          1,796.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ้ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 67/2563 ลว.17 ก.ย 63

72 ระบบหลักประกันสุขภาพ (อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 12 ชุด) 300.00             300.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท์ อูปแก้ว ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 68/2563 ลว.18 ก.ย 63

73 ระบบหลักประกันสุขภาพ (อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 21 ชุด) 525.00             525.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท์ อูปแก้ว ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 69/2563 ลว.23 ก.ย 63

74 เงินรับฝากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ก๊อกน ้า) 170.00             170.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมพาณิชย์ล้าพูน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 70/2563 ลว.24 ก.ย 63

75 เงินรับฝากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (สีเช็ดได้) 965.00             965.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมพาณิชย์ล้าพูน ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 71/2563 ลว.24 ก.ย 63

76 เงินรับฝากรถน้าเที่ยวฯ (แก๊สโซฮอล์ 91) 300.00             300.00           เฉพาะเจาะจง หสน.ล้าพูนโชติช่วง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 72/2563 ลว.24 ก.ย 63

77 เงินรับฝากศูนย์นักท่องเที่ยว (ไม้อัด 4 มิล) 1,025.00          1,025.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท จักรกลการค้า จ้ากัด ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 73/2563 ลว.25 ก.ย 63



ล า งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ หรือจ้าง (บาท)   และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือ ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

78 เงินรับฝากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เคร่ืองเสียง) 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิเชษฐ ขัดโถม ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 74/2563 ลว.28 ก.ย 63

79 เงินรับฝากรถน้าเที่ยวฯ (แก๊สโซฮอล์ 91) 300.00             300.00           เฉพาะเจาะจง หสน.ล้าพูนโชติช่วง ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 75/2563 ลว.28 ก.ย 63

80 เงินรับฝากรถน้าเที่ยวฯ (แก๊ส LPG) 1,869.00          1,869.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่บลูเฟลม ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 76/2563 ลว.28 ก.ย 63

81 เงินรับฝาก (วัสดุก่อสร้าง) 996.17             996.17           เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า ราคาตามท้องตลาด อนุมัติเลขที่ 77/2563 ลว.29 ก.ย 63
รวม 125,550.17  


