รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำรสำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมำสที่ ๑ (เดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงำนลำปำง
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
ชื่อผู้ประกอบกำร
รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
จำนวนเงินรวม
เอกสำรอ้ำงอิง (๖)
เหตุผลสนับสนุน
(๑) เลขประจำตัวประชำชน
(๓)
(๔)
(๗)
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
เลขที่
วันที่
(๒)
(๕)
๑ ๑-๕๐๙๙-๐๐๓๖๔-๖๙-๘ ร้ำน ไอดู ไอเดีย ลำปำง จ้ำงออกแบบและผลิตเสื้อยืดคอ
๒๖,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ หนังสือรับรอง
(๑)
กลมสำหรับกิจกรรมส่งเสริมกำร
กำรหักภำษี
ท่องเที่ยวในพืน้ ที่ จ.ลำปำงและลำพูน
เลมที่ ๖๓๒๓๖
เลขที่ ๐๔๗๐๔
๒

๓-๕๒๙๙-๐๐๐๒๘-๔๒-๒ ร้ำนเจริญรัตน์

ค่ำหนังสือพิมพ์ เดือนกันยำยน
๒๕๖๓

๖๐๐ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓

๙/๖๓/๐๔๑

(๑)

๓

-

เดอ ชำเลต์

ค่ำน้ำดื่ม เดือนตุลำคม ๒๕๖๓

๓,๓๕๐ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เล่มที่ ๘๗ เลขที่
๔๓๔๐

๔

-

ร้ำนกุลฟลำวเวอร์

ค่ำพวงมำลำดอกไม้สด จำนวน ๑
พวง

๑,๐๐๐ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓

๕

-

เดอ ชำเลต์

ค่ำน้ำดื่ม เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๓

๓,๓๕๐ ๕ พ.ย. ๒๕๖๓ เล่มที่ ๘๘ เลขที่
๔๓๘๘

(๑)

๑๐/๖๓/๐๓๘

(๑)

๑๗,๔๑๘ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ RR๐๐๖๙๑๘๙

(๑)

๖

๓-๕๒๙๙-๐๐๐๒๘-๔๒-๒ ร้ำนเจริญรัตน์

ค่ำหนังสือพิมพ์ เดือนตุลำคม ๒๕๖๓

๗

๐-๕๒๓๕-๓๒๐๐๐-๒๖-๗ หจก. แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

ค่ำวัสดุสำนักงำน

๖๑๐ ๙ พ.ย. ๒๕๖๓

-

(๑)
(๑)

๘

๐-๕๒๓๕-๑๑๐๐๐-๑๑-๐ หจก. วนำกำร

๙

ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์เช่ำ
สำนักงำน ประจำเดือนตุลำคม
๒๕๖๓

๒,๒๒๐ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๕๙๑
เลขที่ ๒๙๕๓๒

(๑)

๑-๕๒๙๙-๐๐๑๑๕-๗๙-๕ นำยยุทธกำร บุรพเกียรติ์ จ้ำงผลิตคลิปวิดีโอและสปอตวิทยุ
แอ่วลำปำงม่วนแต้หนำ ลำปำงเที่ยว
ได้ ๓๖๕ วัน พร้อมเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์

๑๑,๕๐๐ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓

๑๒๑๑๖๓

(๑)

๑๐

๐-๕๒๓๕-๕๕๐๐๑-๙๓-๖ หจก. อ้ำยคำ ออแกไน
เซอร์

๘๓,๐๐๐ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๐๐๑
เลขที่ ๐๑๓

(๑)

๑๑

๓-๕๒๐๑-๐๑๑๓๒-๐๔-๒ นำยกำธร เลิศสุวรรณสิริ จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ ไม่
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับคณะ
สื่อมวลชน จำนวน ๑ คัน

๒,๐๐๐ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓

-

(๑)

๑๒

๓-๕๒๙๙-๐๐๐๒๘-๔๒-๒ ร้ำนเจริญรัตน์

ค่ำหนังสือพิมพ์ เดือนพฤศจิกำยน
๒๕๖๓

๖๐๐ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

๑๑/๖๓/๐๓๖

(๑)

๑๓

๐-๕๒๓๕-๑๑๐๐๐-๑๑-๐ หจก. วนำกำร

ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์เช่ำ
สำนักงำน ประจำเดือนพฤศจิกำยน
๒๕๖๓

๔,๐๕๐ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๕๙๒
เลขที่ ๒๙๕๘๗

(๑)

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกจัดกิจกรรม
เปิดฤดูกำลท่องเที่ยว แอ่วลำปำง
ม่วนแต้หนำ ลำปำงเที่ยวได้ ๓๖๕ วัน

๑๔

-

เดอ ชำเลต์

ค่ำน้ำดื่ม เดือนธันวำคม ๒๕๖๓

๓,๓๕๐ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ เล่มที่ ๘๙ เลขที่
๔๔๔๑

(๑)

๑๕

-

ร้ำนกุลฟลำวเวอร์

ค่ำช่อดอกไม้แสดงควำมยินดี
จำนวน ๑ ช่อ

๒,๐๐๐ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เล่มที่ ๖๖ เลขที่
๒๘

(๑)

๑๖

-

ร้ำน ไอแอมคำร์แคร์

ค่ำล้ำงทำควำมสะอำดรถสำนักงำน
จำนวน ๑ คัน (รถยนต์นั่ง)

๑๘๐ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เล่มที่ ๐๖ เลขที่
๐๔

(๑)

๑๗

-

ร้ำน ไอแอมคำร์แคร์

ค่ำล้ำงทำควำมสะอำดรถสำนักงำน
จำนวน ๑ คัน (รถกระบะ)

๒๕๐ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ เล่มที่ ๐๖ เลขที่
๑๐

(๑)

๓-๓๑๐๕-๐๐๐๒๘-๓๕-๖ ร้ำน ลำปำง กรำฟิค

ค่ำจัดทำป้ำยประกำศของ ททท.
สำนักงำนลำปำง แบบสติกเกอร์ติด
บน PB Board

๑๘

รวมทั้งสิ้น

๑,๓๐๐ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๐๓๔
เลขที่ ๑๖๗๗

(๒)

๑๖๒,๗๗๘.๐๐ หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบำทถ้วน

หมำยเหตุ : เงื่อนไขกำรบันทึกข้มูล
(๑) ระบุลาดับที่เรียงตามลาดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสานักงาน ซื้อน้ามันเชื่อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจานวนเงินรวมที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจานวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓

