
ล ำดั
บท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือ

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 29,375.00      29,375.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภูมินันท์การค้า เอกสารครบถ้วน 13/2566
ส านักปลัด 29,375.00                    ราคาต  าสุด 6 มกราคม 2566

2 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 15,852.00      15,852.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 14/2566
โรงฆ่าสัตว์ 15,852.00                    ราคาต  าสุด 6 มกราคม 2566

3 ซ้ือของรางวัลส าหรับกิจกรรมกลางแจ้ง 13,800.00      13,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ เอกสารครบถ้วน 15/2566
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 13,800.00                    ราคาต  าสุด 6 มกราคม 2566

4 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,350.00        5,350.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติศิริการช่าง เอกสารครบถ้วน 16/2566
รถบรรทุกขยะ 81-4559 5,350.00                      ราคาต  าสุด 11 มกราคม 2566

5 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไตรมาส 2/2566 25,470.00      25,470.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภูมินันท์การค้า เอกสารครบถ้วน 17/2566
กองช่าง 25,470.00                    ราคาต  าสุด 23 มกราคม 2566

6 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 16,510.00      16,510.00      เฉพาะเจาะจง อู่ชาววังเซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 136/2566
หมายเลขทะเบียน 81-2244 16,510.00                    ราคาต  าสุด 6 มกราคม 2566

7 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 6,350.00        6,350.00        เฉพาะเจาะจง อู่ชาววังเซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 137/2566
หมายเลขทะเบียน บน 2730 6,350.00                      ราคาต  าสุด 6 มกราคม 2566

8 จ้างเหมาจัดสถานที พร้อมร้ือถอน 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  สืบอ้าย เอกสารครบถ้วน 138/2566
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 10,000.00                    ราคาต  าสุด 6 มกราคม 2566

9 จ้างเหมาเครื องเสียง 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ์  รสหอม เอกสารครบถ้วน 139/2566
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 6,500.00                      ราคาต  าสุด 10 มกราคม 2566

10 จ้างเหมาเครื องเล่นเพื อเพิ มพัฒนาการ 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์  ทาเกิด เอกสารครบถ้วน 140/2566
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 10,000.00                    ราคาต  าสุด 10 มกราคม 2566

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  7  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2566
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11 จ้างเหมาท าโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ 5,100.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีฟ้าถ้วยรางวัลฯ เอกสารครบถ้วน 141/2566
วันครู 5,100.00                      ราคาต  าสุด 10 มกราคม 2566

12 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมกรอบ 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกาหลงดีไซน์ เอกสารครบถ้วน 142/2566
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% 9,000.00                      ราคาต  าสุด 16 มกราคม 2566

13 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ  เมินมุง เอกสารครบถ้วน 142/2566
โครงการส่งเสริมศักยภาพส าหรับเด็กเล็กฯ 9,000.00                      ราคาต  าสุด 16 มกราคม 2566

14 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 12,500.00      12,500.00      เฉพาะเจาะจง นางหมาย  คนมั ง เอกสารครบถ้วน 142/2566
โครงการส่งเสริมศักยภาพส าหรับเด็กเล็กฯ 12,500.00                    ราคาต  าสุด 16 มกราคม 2566

15 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางปิยะ  พัชรินทร์ เอกสารครบถ้วน 142/2566
โครงการส่งเสริมศักยภาพส าหรับเด็กเล็กฯ 9,000.00                      ราคาต  าสุด 16 มกราคม 2566

16 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 14,500.00      14,500.00      เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  โตนะโพ เอกสารครบถ้วน 142/2566
โครงการส่งเสริมศักยภาพส าหรับเด็กเล็กฯ 14,500.00                    ราคาต  าสุด 16 มกราคม 2566

17 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 9,500.00        9,500.00        เฉพาะเจาะจง นายพัฒนกร  พันตามน เอกสารครบถ้วน 142/2566
โครงการส่งเสริมศักยภาพส าหรับเด็กเล็กฯ 9,500.00                      ราคาต  าสุด 16 มกราคม 2566

18 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 19,500.00      19,500.00      เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์  เชิงคร่อง เอกสารครบถ้วน 142/2566
โครงการส่งเสริมศักยภาพส าหรับเด็กเล็กฯ 19,500.00                    ราคาต  าสุด 16 มกราคม 2566

19 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน มกราคม 2566 38,918.00      38,918.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเรืองปิโตเลียม เอกสารครบถ้วน 6/2566
รถยนต์ส่วนกลาง 38,918.00                    ราคาต  าสุด 1 มกราคม 2566

20 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน มกราคม 2566 28,539.40      28,539.40      เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเรืองปิโตเลียม เอกสารครบถ้วน 7/2566
รถขยะ 28,539.40                    ราคาต  าสุด 1 มกราคม 2566
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21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด 442,000.00    443,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสารครบถ้วน 14/2566
บ้านทุ่งฝูง ม.4 ต.ร่องเคาะ 442,000.00                  ราคาต  าสุด 27 มกราคม 2566

22 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) เดือน ก.พ.66 16,585.20      16,585.20      เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เอกสารครบถ้วน 12/2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลร่องเคาะ 16,585.20                    ราคาต  าสุด 27 มกราคม 2566

23 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) เดือน ก.พ.66 57,235.20      57,235.20      เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เอกสารครบถ้วน 13/2566
โรงเรียนสังกัดอบต.ร่องเคาะ 57,235.20                    ราคาต  าสุด 27 มกราคม 2566

24 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) เดือน ก.พ.66 38,048.40      38,048.40      เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เอกสารครบถ้วน 14/2566
โรงเรียนสังกัดสพป.ล าปาง เขต 3 38,048.40                    ราคาต  าสุด 27 มกราคม 2566


