
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 465.00             465.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 1/2566
ส านักปลัด 465.00                               ราคาต  าสุด 14 พฤศจิกายน 2565

2 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 9,564.00           9,564.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 2/2566
โรงฆ่าสัตว์ 9,564.00                            ราคาต  าสุด 14 พฤศจิกายน 2565

3 ซ้ือแบตเตอรี 2,600.00           2,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโตเกียวแบตเตอรี เอกสารครบถ้วน 3/2566
รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 5487 2,600.00                            ราคาต  าสุด 24 พฤศจิกายน 2565

4 จ้างเหมาครูผู้ช่วย เอกวิชาพละศึกษา 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์  ขันทา เอกสารครบถ้วน 62/2566
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 พฤศจิกายน 2565

5 จ้างเหมารถแบ็คโฮ 31,500.00         31,500.00      เฉพาะเจาะจง นายสุทิน  เร่งประพันธ์ เอกสารครบถ้วน 63/2566
โครงการวันลอยกระทงประจ าปีงบประมาณ 2566 31,500.00                          ราคาต  าสุด 2 พฤศจิกายน 2565

6 จ้างเหมาท าเวทีกลางพร้อมเครื องเสียง 33,000.00         33,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสีมา  อวดห้าว เอกสารครบถ้วน 64/2566
โครงการวันลอยกระทงประจ าปีงบประมาณ 2566 33,000.00                          ราคาต  าสุด 2 พฤศจิกายน 2565

7 จ้างเหมาจัดสถานที พร้อมท าความสะอาด 29,000.00         29,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  สืบอ้าย เอกสารครบถ้วน 65/2566
โครงการวันลอยกระทงประจ าปีงบประมาณ 2566 29,000.00                          ราคาต  าสุด 2 พฤศจิกายน 2565

8 จ้างเหมาตกแต่งรถนางนพมาศและกระทงใหญ่ 15,000.00         15,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.พัฒมาศ  ต่อสวย เอกสารครบถ้วน 66/2566
โครงการวันลอยกระทงประจ าปีงบประมาณ 2566 15,000.00                          ราคาต  าสุด 2 พฤศจิกายน 2565

9 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล. บ้านสบลืน ม.7 15,000.00         15,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุทิน  เร่งประพันธ์ เอกสารครบถ้วน 67/2566
15,000.00                          ราคาต  าสุด 10 พฤศจิกายน 2565

10 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางการ 96,000.00         96,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุทิน  เร่งประพันธ์ เอกสารครบถ้วน 68/2566
เกษตร บ้านดอนแก้ว ม.8 96,000.00                          ราคาต  าสุด 10 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  7  เดือน  ธันวำคม พ.ศ. 2565
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11 จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางคสล.โดยการวางกล่อง 50,000.00         50,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุทิน  เร่งประพันธ์ เอกสารครบถ้วน 69/2566
เกเบ้ียนเป็นก าแพงดิน ม.10 50,000.00                          ราคาต  าสุด 10 พฤศจิกายน 2565

12 จ้างเหมาซ่อมแซมตลิ งคอสะพาน โดยวางกล่อง 45,000.00         45,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสารครบถ้วน 70/2566
เกเบ้ียน ม.7 45,000.00                          ราคาต  าสุด 10 พฤศจิกายน 2565

13 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ 4,000.00           4,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริลักษณ์  เชิงคร่อง เอกสารครบถ้วน 71/2566
ส านักปลัด 4,000.00                            ราคาต  าสุด 13 พฤศจิกายน 2565

14 จ้างเหมาซักผ้าประดับตกแต่ง 1,400.00           1,400.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพิมล  ยาประเสริฐ เอกสารครบถ้วน 72/2566
ส านักปลัด 1,400.00                            ราคาต  าสุด 24 พฤศจิกายน 2565

15 โครงการระบบผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่ ก าลังการ 5,200,000.00    5,200,000.00  คัดเลือก บจ.วอเทอร์ป๊อก เอกสารครบถ้วน 5/2566
ผลิต 10 ลบ.ม. หมู่ 6 5,200,000.00                     ราคาต  าสุด 16 พฤศจิกายน 2565

16 ซ้ืออาหารเสริมนม เดือน ธ.ค.65 14,263.68         14,263.68      เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เอกสารครบถ้วน 6/2566
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14,263.68                          ราคาต  าสุด 28 พฤศจิกายน 2565

17 ซ้ืออาหารเสริมนม เดือน ธ.ค.65 52,597.32         52,597.32      เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เอกสารครบถ้วน 7/2566
ส าหรับโรงเรียนสังกัดอบต.ร่องเคาะ 52,597.32                          ราคาต  าสุด 28 พฤศจิกายน 2565

18 ซ้ืออาหารเสริมนม เดือน ธ.ค.65 34,916.30         34,916.30      เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เอกสารครบถ้วน 8/2566
ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพป.ล าปาง เขต 3 34,916.30                          ราคาต  าสุด 28 พฤศจิกายน 2565

19 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ งโดยวางกล่อง 144,000.00       144,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเพิ มพูล เอกสารครบถ้วน 4/2566
เกเบ้ียน ม.7 144,000.00                        ราคาต  าสุด 25 พฤศจิกายน 2565

20 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน พ.ย. 65 25,834.80         25,834.80      เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเรืองปิโตรเลียม เอกสารครบถ้วน 2/2566
ส านักปลัด 25,834.80                          ราคาต  าสุด 1 พฤศจิกายน 2565
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน 2565
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21 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน พ.ย. 65 26,235.00         26,235.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเรืองปิโตรเลียม เอกสารครบถ้วน 3/2565
รถบรรทุกขยะ 26,235.00                          ราคาต  าสุด 1 พฤศจิกายน 2565


