
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ไตรมำส 1 (ธงชำติ) 9,300.00           9,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ อำร์ วัสดุภัณฑ์ เอกสำรครบถ้วน 4/2566
ส ำนักปลัด 9,300.00                            รำคำต  ำสุด 8 ธันวำคม 2565

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมำส 1 1,800.00           1,800.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสำรครบถ้วน 5/2566
กองคลัง 1,800.00                            รำคำต  ำสุด 8 ธันวำคม 2565

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ไตรมำส 1 17,546.00         17,546.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสำรครบถ้วน 6/2566
กองคลัง 17,546.00                          รำคำต  ำสุด 8 ธันวำคม 2565

4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ไตรมำส 1 14,145.00         14,145.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนภูมินันท์กำรค้ำ เอกสำรครบถ้วน 7/2566
กองช่ำง 14,145.00                          รำคำต  ำสุด 8 ธันวำคม 2565

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ไตรมำส 1 3,139.00           3,139.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองใบธุรกิจ เอกสำรครบถ้วน 8/2566
ส ำนักปลัด 3,139.00                            รำคำต  ำสุด 9 ธันวำคม 2565

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ไตรมำส 1 14,022.00         14,022.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสำรครบถ้วน 9/2566
กองกำรศึกษำ 14,022.00                          รำคำต  ำสุด 19 ธันวำคม 2565

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ไตรมำส 1 7,550.00           7,550.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสำรครบถ้วน 10/2566
กองช่ำง 7,550.00                            รำคำต  ำสุด 19 ธันวำคม 2565

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ไตรมำส 1 15,650.00         15,650.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสำรครบถ้วน 11/2566
ส ำนักปลัด 15,650.00                          รำคำต  ำสุด 19 ธันวำคม 2565

9 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ไตรมำส 1 6,125.00           6,125.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนภูมินันท์กำรค้ำ เอกสำรครบถ้วน 12/2566
ส ำนักปลัด 6,125.00                            รำคำต  ำสุด 26 ธันวำคม 2565

10 จ้ำงเหมำบริกำรผช.จพง.จัดเก็บรำยได้ 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.วิสสุตำ  เจ้ำเล่ห์ดี เอกสำรครบถ้วน 73/2566
กองคลัง 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  4  เดือน  มกรำคม พ.ศ. 2566
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11 จ้ำงเหมำบริกำรผช.จพง.กำรเงินและบัญชี 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.ภนิดำ  ทุเสนะ เอกสำรครบถ้วน 74/2566
กองคลัง 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

12 จ้ำงเหมำบริกำรงำนแผนที ภำษี 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.รุ่งทิวำ  มำก๋ำ เอกสำรครบถ้วน 75/2566
โครงกำรปรับปรุงแผนที ภำษีฯ 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

13 จ้ำงเหมำบริกำรงำนแผนที ภำษี 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยชญำนนท์  ศรีขัติ เอกสำรครบถ้วน 76/2566
โครงกำรปรับปรุงแผนที ภำษีฯ 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

14 จ้ำงเหมำผช.ช่ำงก่อสร้ำง 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยธนกร  ต้นจ ำปี เอกสำรครบถ้วน 77/2566
กองช่ำง 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

15 จ้ำงเหมำบริกำรงำนธุรกำร 8,000.00           8,000.00         คัดเลือก น.ส.พัชรินทร์  แต้มรู้ เอกสำรครบถ้วน 78/2566
กองช่ำง 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

16 จ้ำงเหมำบริกำรงำนแม่บ้ำนส ำนักงำน 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงกนกรัตน์  ทองช่วย เอกสำรครบถ้วน 79/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

17 จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยประไพล์  มูลทิน เอกสำรครบถ้วน 80/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

18 จ้ำงเหมำบริกำรงำนธุรกำรและประชำสัมพันธ์ 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิริลักษณ์  เชิงคร่อง เอกสำรครบถ้วน 81/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

19 จ้ำงเหมำบริกำรผช.พนักงำนขับรถยนต์ 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยวีรวัฒน์  ขัดพลู เอกสำรครบถ้วน 82/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

20 จ้ำงเหมำบริกำรผช.เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง ว่ำที  รต.วีระพรรณ  กลิ นหอม เอกสำรครบถ้วน 83/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565
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21 จ้ำงเหมำบริกำรผช.เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.อุบลวรรณ  ก ำลังว่อง เอกสำรครบถ้วน 84/2566
ส ำนักปลัด 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

22 จ้ำงเหมำบริกำรผช.เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.พัชรำภรณ์  กลิ นหอม เอกสำรครบถ้วน 85/2566
ส ำนักปลัด 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

23 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถขยะ 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยฐิติวัสส์  เจ้ำเล่ห์ดี เอกสำรครบถ้วน 86/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

24 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถขยะ 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยสันทัด  กลิ นหอมจันทร์ เอกสำรครบถ้วน 87/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

25 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำโรงฆ่ำสัตว์ 6,000.00           6,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยยน  กลิ นอบ เอกสำรครบถ้วน 88/2566
งำนพำณิชย์ 6,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

26 จ้ำงเหมำครูผู้ช่วยเอกภำษำไทย 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.วรกำนต์  กล้ำหำญ เอกสำรครบถ้วน 89/2566
โรงเรียนบ้ำนแม่สง 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

27 จ้ำงเหมำครูผู้ช่วย 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.อรัญญำ  บัวเกตุ เอกสำรครบถ้วน 90/2566
โรงเรียนบ้ำนแม่สง 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

28 จ้ำงเหมำครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.วำรุณี  ศรีสวัสด์ิ เอกสำรครบถ้วน 91/2566
โรงเรียนบ้ำนห้วยก้อด 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

29 จ้ำงเหมำครูผู้ช่วยเอกภำษำจีน 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.ลลิตำ  ใจหม้ัน เอกสำรครบถ้วน 92/2566
โรงเรียนบ้ำนห้วยก้อด 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

30 จ้ำงเหมำครูผู้ช่วยเอกพละศึกษำ 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง นยณัฐวัฒน์  ขันทำ เอกสำรครบถ้วน 93/2566
โรงเรียนบ้ำนห้วยก้อด 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565
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31 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงปิยะ  พัชรินทร์ เอกสำรครบถ้วน 94/2566
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพส ำหรับเด็กเล็กฯ 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

32 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน 12,500.00         12,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยหมำย  คนมั ง เอกสำรครบถ้วน 95/2566
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพส ำหรับเด็กเล็กฯ 12,500.00                          รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

33 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ  เมินมุง เอกสำรครบถ้วน 96/2566
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพส ำหรับเด็กเล็กฯ 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

34 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน 14,500.00         14,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยสมคิด  โตนะโพ เอกสำรครบถ้วน 97/2566
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพส ำหรับเด็กเล็กฯ 14,500.00                          รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

35 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน 9,500.00           9,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยพัฒนกร  พันตำมน เอกสำรครบถ้วน 98/2566
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพส ำหรับเด็กเล็กฯ 9,500.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

36 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน 19,500.00         19,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยนพรัตน์  เชิงคร่อง เอกสำรครบถ้วน 99/2566
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพส ำหรับเด็กเล็กฯ 19,500.00                          รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

37 จ้ำงเหมำบริกำรผช.เจ้ำพนักงำนธุรกำร 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยชินวุธ  ออรุ่งโรจน์ เอกสำรครบถ้วน 100/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

38 จ้ำงเหมำท ำตรำยำง 1,440.00           1,440.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีฟ้ำถ้วยรำงวัลฯ เอกสำรครบถ้วน 101/2566
กองคลัง 1,440.00                            รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

39 จ้ำงเหมำท ำตรำยำง 420.00             420.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีฟ้ำถ้วยรำงวัลฯ เอกสำรครบถ้วน 102/2566
ส ำนักปลัด 420.00                               รำคำต  ำสุด 9 ธันวำคม 2565

40 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 800.00             800.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนกำหลงดีไซน์ เอกสำรครบถ้วน 103/2566
ส ำนักปลัด 800.00                               รำคำต  ำสุด 9 ธันวำคม 2565



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  4  เดือน  มกรำคม พ.ศ. 2566

41 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 148,900.00       148,900.00    เฉพำะเจำะจง อุ่ณัฐพงษ์กำรช่ำง(หนุ่ม) เอกสำรครบถ้วน 104/2566
ทะเบียน กม 74 148,900.00                        รำคำต  ำสุด 9 ธันวำคม 2565

42 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 1,600.00           1,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนกำหลงดีไซน์ เอกสำรครบถ้วน 105/2566
ส ำนักปลัด 1,600.00                            รำคำต  ำสุด 16 ธันวำคม 2565

43 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 13,800.00         13,800.00      เฉพำะเจำะจง อู่ชำววังเซอร์วิส เอกสำรครบถ้วน 106/2566
หมำยเลขทะเบียน 81-4557 13,800.00                          รำคำต  ำสุด 27 ธันวำคม 2565

44 จ้ำงเหมำครูผู้ช่วยเอกภำษำไทย 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.วรกำนต์  กล้ำหำญ เอกสำรครบถ้วน 107/2566
โรงเรียนบ้ำนแม่สง 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

45 จ้ำงเหมำครูผู้ช่วย 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.อรัญญำ  บัวเกตุ เอกสำรครบถ้วน 108/2566
โรงเรียนบ้ำนแม่สง 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

46 จ้ำงเหมำครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.วำรุณี  ศรีสวัสด์ิ เอกสำรครบถ้วน 109/2566
โรงเรียนบ้ำนแม่สง 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

47 จ้ำงเหมำครูผู้ช่วยเอกภำษำจีน 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.ลลิตำ  ใจหม้ัน เอกสำรครบถ้วน 110/2566
โรงเรียนบ้ำนห้วยก้อด 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

48 จ้ำงเหมำครูผู้ช่วยเอกพละศึกษำ 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวัฒน์  ขันทำ เอกสำรครบถ้วน 111/2566
โรงเรียนบ้ำนห้วยก้อด 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

49 จ้ำงเหมำบริกำรผช.จพง.จัดเก็บรำยได้ 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.วิสสุตำ  เจ้ำเล่ห์ดี เอกสำรครบถ้วน 112/2566
กองคลัง 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

50 จ้ำงเหมำบริกำรผช.จพง.กำรเงินและบัญชี 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.ภนิดำ  ทุเสนะ เอกสำรครบถ้วน 113/2566
กองคลัง 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  4  เดือน  มกรำคม พ.ศ. 2566

51 จ้ำงเหมำบริกำรงำนแผนที ภำษี 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.รุ่งทิวำ  มำก๋ำ เอกสำรครบถ้วน 114/2566
โครงกำรปรับปรุงแผนที ภำษีฯ 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

52 จ้ำงเหมำบริกำรงำนแผนที ภำษี 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยชญำนนท์  ศรีขัติ เอกสำรครบถ้วน 115/2566
โครงกำรปรับปรุงแผนที ภำษีฯ 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

53 จ้ำงเหมำผช.ช่ำงก่อสร้ำง 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยธนกร  ต้นจ ำปี เอกสำรครบถ้วน 116/2566
กองช่ำง 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

54 จ้ำงเหมำบริกำรงำนธุรกำร 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.พัชรินทร์  แต้มรู้ เอกสำรครบถ้วน 117/2566
กองช่ำง 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

55 จ้ำงเหมำบริกำรผช.นำยช่ำงโยธำ 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยชัชพิสิฐ  จินำแพร่ เอกสำรครบถ้วน 118/2566
กองช่ำง 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

56 จ้ำงเหมำบริกำรงำนแม่บ้ำนส ำนักงำน 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.อรพินธ์  ตรีเมฆ เอกสำรครบถ้วน 119/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

57 จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยประไพล์  มูลทิน เอกสำรครบถ้วน 120/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

58 จ้ำงเหมำบริกำรงำนธุรกำร 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยชินวุธ  ออรุ่งโรจน์ เอกสำรครบถ้วน 121/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

59 จ้ำงเหมำบริกำรงำนธุรกำรและประชำสัมพันธ์ 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิริลักษณ์  เชิงคร่อง เอกสำรครบถ้วน 122/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

60 จ้ำงเหมำบริกำรผช.พนักงำนขับรถยนต์ 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยวีรวัฒน์  ขัดพลู เอกสำรครบถ้วน 123/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  4  เดือน  มกรำคม พ.ศ. 2566

61 จ้ำงเหมำบริกำรผช.เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง ว่ำที  รต.วีระพรรณ  กลิ นหอม เอกสำรครบถ้วน 124/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

62 จ้ำงเหมำบริกำรผช.เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.พัชรำภรณ์  กลิ นหอม เอกสำรครบถ้วน 125/2566
ส ำนักปลัด 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

63 จ้ำงเหมำบริกำรผช.เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.อุบลวรรณ  ก ำลังว่อง เอกสำรครบถ้วน 126/2566
ส ำนักปลัด 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

64 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถขยะ 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยฐิติวัสส์  เจ้ำเล่ห์ดี เอกสำรครบถ้วน 127/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

65 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถขยะ 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยสันทัด  กลิ นหอมจันทร์ เอกสำรครบถ้วน 128/2566
ส ำนักปลัด 8,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

66 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำโรงฆ่ำสัตว์ 6,000.00           6,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยยน  กลิ นอบ เอกสำรครบถ้วน 129/2566
งำนพำณิชย์ 6,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

67 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ  เมินมุง เอกสำรครบถ้วน 130/2566
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพส ำหรับเด็กเล็กฯ 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

68 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน 12,500.00         12,500.00      เฉพำะเจำะจง นำงหมำย  คนมั ง เอกสำรครบถ้วน 131/2566
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพส ำหรับเด็กเล็กฯ 12,500.00                          รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

69 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน 9,000.00           9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงปิยะ  พัชรินทร์ เอกสำรครบถ้วน 132/2566
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพส ำหรับเด็กเล็กฯ 9,000.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

70 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน 14,500.00         14,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยสมคิด  โตนะโพ เอกสำรครบถ้วน 133/2566
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพส ำหรับเด็กเล็กฯ 14,500.00                          รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  4  เดือน  มกรำคม พ.ศ. 2566

71 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน 9,500.00           9,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยพัฒนกร  พันตำมน เอกสำรครบถ้วน 134/2566
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพส ำหรับเด็กเล็กฯ 9,500.00                            รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

72 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน 19,500.00         19,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยนพรัตน์  เชิงคร่อง เอกสำรครบถ้วน 135/2566
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพส ำหรับเด็กเล็กฯ 19,500.00                          รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

73 ซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือน มกรำคม 2566 17,585.19         17,585.19      เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ำกัด เอกสำรครบถ้วน 8/2566
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 17,585.19                          รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

74 ซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือน มกรำคม 2566 60,438.42         60,438.42      เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ำกัด เอกสำรครบถ้วน 9/2566
โรงเรียนสังกัดอบต. 60,438.42                          รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

75 ซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือน มกรำคม 2566 39,950.82         39,950.82      เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ำกัด เอกสำรครบถ้วน 10/2566
โรงเรียนสังกัด สพป.ล ำปำง เขต 3 39,950.82                          รำคำต  ำสุด 29 ธันวำคม 2565

76 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 437,000.00       437,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ล ำปำงเพิ มพูล เอกสำรครบถ้วน 5/2566
เงินสะสม 437,000.00                        รำคำต  ำสุด 16 ธันวำคม 2565

77 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ 5 329,000.00       329,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ล ำปำงเพิ มพูล เอกสำรครบถ้วน 6/2566
เงินสะสม 329,000.00                        รำคำต  ำสุด 16 ธันวำคม 2565

78 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 11 337,000.00       337,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ล ำปำงเพิ มพูล เอกสำรครบถ้วน 7/2566
เงินสะสม 337,000.00                        รำคำต  ำสุด 16 ธันวำคม 2565

79 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด ม.1 430,000.00       481,809.76    เฉพำะเจำะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสำรครบถ้วน 8/2566
เงินสะสม 430,000.00                        รำคำต  ำสุด 21 ธันวำคม 2565

80 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังโดยกำรปรับเกลี ย ม.4 417,000.00       440,704.59    เฉพำะเจำะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสำรครบถ้วน 9/2566
เงินสะสม 417,000.00                        รำคำต  ำสุด 21 ธันวำคม 2565



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  4  เดือน  มกรำคม พ.ศ. 2566

81 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด ม.9 133,000.00       137,778.82    เฉพำะเจำะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสำรครบถ้วน 10/2566
เงินสะสม 133,000.00                        รำคำต  ำสุด 21 ธันวำคม 2565

82 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังบดอัดแน่น ม.3 390,000.00       390,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอสที รุ่งทรัพย์ เอกสำรครบถ้วน 11/2566
390,000.00                        รำคำต  ำสุด 26 ธันวำคม 2565

83 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด ม.12 500,000.00       500,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอสที รุ่งทรัพย์ เอกสำรครบถ้วน 12/2566
500,000.00                        รำคำต  ำสุด 26 ธันวำคม 2565

84 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด ม.7 260,000.00       260,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอสที รุ่งทรัพย์ เอกสำรครบถ้วน 13/2566
260,000.00                        รำคำต  ำสุด 27 ธันวำคม 2565

85 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื น ธ.ค.65 33,111.00         33,111.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.รุ่งเรืองปิโตรเลียม เอกสำรครบถ้วน 4/2566
รถยนต์ส่วนกลำง 33,111.00                          รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565

86 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื น ธ.ค.65 27,117.90         27,117.90      เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.รุ่งเรืองปิโตรเลียม เอกสำรครบถ้วน 5/2566
รถบรรทุกขยะ 27,117.90                          รำคำต  ำสุด 1 ธันวำคม 2565


