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ลงซ้ือหรือจ้ำง
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คัดเลือกหรือสรุป
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1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 17,700.00         17,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 102/2565
โครงการอบรมจิตอาสาฯ 17,700.00                          ราคาต ่าสุด 8 กันยายน 2565

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง บ้านนางตา  ปากหวาน 22,000.00         22,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 103/2565
เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อม 22,000.00                          ราคาต ่าสุด 9 กันยายน 2565

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง บ้านนายขาว ปากหวาน 22,000.00         22,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 104/2565
เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อม 22,000.00                          ราคาต ่าสุด 9 กันยายน 2565

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง บ้านนางสุก  อัศวนฤมล 40,000.00         40,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 105/2565
เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อม 40,000.00                          ราคาต ่าสุด 9 กันยายน 2565

5 ซ้ือวัสดุส่านักงาน ไตรมาส 4/2565 16,320.00         16,320.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 106/2565
กองการศึกษา 16,320.00                          ราคาต ่าสุด 9 กันยายน 2565

6 ซ้ือวัสดุการเกษตร ไตรมาส 4/2565 1,885.00           1,885.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 107/2565
ส่านักปลัด 1,885.00                            ราคาต ่าสุด 14 กันยายน 2565

7 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,400.00           1,400.00         เฉพาะเจาะจง อู่ชาววังเซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 108/2565
รถขยะ ทะเบียน 81-4557 1,400.00                            ราคาต ่าสุด 14 กันยายน 2565

8 ซ้ือวัสดุเครื องดับเพลิง 3,750.00           3,750.00         เฉพาะเจาะจง สหกู้ภัยภาคเหนือ เอกสารครบถ้วน 109/2565
ส่านักปลัด 3,750.00                            ราคาต ่าสุด 15 กันยายน 2565

9 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 24,000.00         24,000.00      เฉพาะเจาะจง วังเหนือยางยนต์ เอกสารครบถ้วน 110/2565
รถขยะ ทะเบียน 81-4557 24,000.00                          ราคาต ่าสุด 15 กันยายน 2565

10 ซ้ือกระสอบทราย 6,000.00           6,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมินันท์การค้า เอกสารครบถ้วน 111/2565
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 6,000.00                            ราคาต ่าสุด 15 กันยายน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  7  เดือน  กันยำยน พ.ศ. 2565
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11 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น (แก๊สหุงต้ม) 12,658.00         12,658.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 112/2565
โรงฆ่าสัตว์ 12,658.00                          ราคาต ่าสุด 21 กันยายน 2565

12 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ไตรมาส 4/2565 3,375.00           3,375.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสารครบถ้วน 113/2565
กองช่าง 3,375.00                            ราคาต ่าสุด 21 กันยายน 2565

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 4/2565 8,800.00           8,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพี ไฮเทค เอกสารครบถ้วน 114/2565
กองคลัง 8,800.00                            ราคาต ่าสุด 21 กันยายน 2565

14 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 4/2565 12,500.00         12,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 115/2565
กองคลัง 12,500.00                          ราคาต ่าสุด 21 กันยายน 2565

15 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไตรมาส 4/2565 25,200.00         25,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภูมินันท์การค้า เอกสารครบถ้วน 116/2565
กองช่าง 25,200.00                          ราคาต ่าสุด 26 กันยายน 2565

16 ซ้ือหินคลุก 27,000.00         27,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสารครบถ้วน 117/2565
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 27,000.00                          ราคาต ่าสุด 27 กันยายน 2565

17 จ้างเหมาเครื องจักรขุดก้ันล่าเหมือง ม.7 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริภา  แต้มเก่ง เอกสารครบถ้วน 433/2565
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 8,000.00                            ราคาต ่าสุด 6 กันยายน 2565

18 จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศ 1,000.00           1,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสไฮแคร์เซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 434/2565
กองคลัง 1,000.00                            ราคาต ่าสุด 12 กันยายน 2565

19 จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศ 750.00             750.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสไฮแคร์เซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 435/2565
ส่านักปลัด 750.00                               ราคาต ่าสุด 12 กันยายน 2565

20 จ้างเหมาซักผ้าประดับร้ัว 1,000.00           1,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพิมล  ยาประเสริฐ เอกสารครบถ้วน 436/2565
ส่านักปลัด 1,000.00                            ราคาต ่าสุด 14 กันยายน 2565
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21 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 1,750.00           1,750.00         เฉพาะเจาะจง อู่ชาววังเซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 437/2565
ทะเบียน 81-4557 1,750.00                            ราคาต ่าสุด 14 กันยายน 2565

22 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 2,420.00           2,420.00         เฉพาะเจาะจง อู่ชาววังเซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 438/2565
ทะเบียน 81-0167 2,420.00                            ราคาต ่าสุด 14 กันยายน 2565

23 จ้างเหมาท่าป้ายอะคริลิค 500.00             500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกาหลงดีไซน์ เอกสารครบถ้วน 439/2565
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯ 500.00                               ราคาต ่าสุด 19 กันยายน 2565

24 จ้างเหมาท่าป้ายอะคริลิค 500.00             500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกาหลงดีไซน์ เอกสารครบถ้วน 440/2565
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯ 500.00                               ราคาต ่าสุด 19 กันยายน 2565

25 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดเหลี ยม ม.9 6,000.00           6,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 442/2565
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 6,000.00                            ราคาต ่าสุด 28 กันยายน 2565

26 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล. ม.9 9,100.00           9,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 443/2565
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 9,100.00                            ราคาต ่าสุด 28 กันยายน 2565

27 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล. ม.16 5,500.00           5,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 444/2565
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 5,500.00                            ราคาต ่าสุด 28 กันยายน 2565

28 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี ย ม.9 56,000.00         56,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 445/2565
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 56,000.00                          ราคาต ่าสุด 28 กันยายน 2565

29 ซ้ือเครื องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,000.00           4,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 48/2565
กองช่าง 4,000.00                            ราคาต ่าสุด 6 กันยายน 2565

30 ซ้ือชุดโต๊ะ-เก้าอ้ีรับประทานอาหารส่าหรับเด็ก 24,000.00         24,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 49/2565
ศพด.บ้านวังใหม่ 24,000.00                          ราคาต ่าสุด 18 กันยายน 2565
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31 ซ้ืออาหารเสริมนม เดือน ต.ค.65 11,823.84         11,823.84      เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เอกสารครบถ้วน 50/2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11,823.84                          ราคาต ่าสุด 26 กันยายน 2565

32 ซ้ืออาหารเสริมนม เดือน ต.ค.65 และปิดเทอม 105,788.96       105,788.96    เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เอกสารครบถ้วน 51/2565
โรงเรียนสังกัดอบต. 105,788.96                        ราคาต ่าสุด 26 กันยายน 2565

33 ซ้ืออาหารเสริมนม เดือน ต.ค.65 และปิดเทอม 69,832.60         69,832.60      เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เอกสารครบถ้วน 52/2565
โรงเรียนสังกัดสพป.ล่าปาง เขต 3 69,832.60                          ราคาต ่าสุด 26 กันยายน 2565

34 โครงการซ่อมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี ย ม.11 29,600.00         29,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสารครบถ้วน 81/2565
29,600.00                          ราคาต ่าสุด 5 กันยายน 2565

35 โครงการวางท่อถมดิน ม.16 36,000.00         36,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสารครบถ้วน 82/2565
36,000.00                          ราคาต ่าสุด 5 กันยายน 2565

36 โครงการถนนลูกรังบดอัด ม.4 101,000.00       101,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสารครบถ้วน 83/2565
101,000.00                        ราคาต ่าสุด 5 กันยายน 2565

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน่้าคสล.แบบมีฝาปิด 312,000.00       312,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสารครบถ้วน 84/2565
ม.4 312,000.00                        ราคาต ่าสุด 12 กันยายน 2565

38 โครงการก่อสร้างร้ัวตาข่าย ม.8 107,000.00       108,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 85/2565
107,000.00                        ราคาต ่าสุด 15 กันยายน 2565

39 โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน่้าประปาหมู่บ้าน ม.8 229,000.00       230,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 86/2565
230,000.00                        ราคาต ่าสุด 15 กันยายน 2565

40 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารฌาปนสถาน ม.9 182,000.00       182,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสารครบถ้วน 87/2565
182,000.00                        ราคาต ่าสุด 16 กันยายน 2565
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  7  เดือน  กันยำยน พ.ศ. 2565

41 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารฌาปนสถาน ม.16 133,000.00       133,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสารครบถ้วน 88/2565
133,000.00                        ราคาต ่าสุด 16 กันยายน 2565

42 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน่้าห้วยวังช้าง ม.15 350,000.00       350,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสารครบถ้วน 89/2565
350,000.00                        ราคาต ่าสุด 20 กันยายน 2565

43 โครงการก่อสร้างระบบกรองน่้าประปาหมู่บ้าน ขนาด 407,000.00       408,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสารครบถ้วน 90/2565
10 ลบ.ม./ชม. หมู่ 6 408,000.00                        ราคาต ่าสุด 26 กันยายน 2565

44 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. ม.14 45,000.00         45,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสารครบถ้วน 91/2565
45,000.00                          ราคาต ่าสุด 29 กันยายน 2565

45 ค่าน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น เดือน ก.ย. 65 70,068.90         70,068.90      เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสารครบถ้วน 12/2565
ส่านักปลัด 70,068.90                          ราคาต ่าสุด 1 กันยายน 2565


