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1 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถ) 3,424.00           3,424.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติศิริการช่าง เอกสารครบถ้วน 18/2566
ทะเบียน ตค-501 3,424.00                      ราคาต ่าสุด  1 ก.พ. 2566

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 8,300.00           830.00              เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัยพาณิชย์ เอกสารครบถ้วน 19/2566
โครงการสนับสนุนภารกิจด้านป้องกันฯ 8,300.00                      ราคาต ่าสุด  7 ก.พ. 2566

3 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น (แก๊ส) 12,752.00         12,752.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 20/2566
โรงฆ่าสัตว์ 12,752.00                    ราคาต ่าสุด  8 ก.พ. 2566

4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน ไตรมาส 2 18,885.00         18,885.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 21/2566
กองคลัง 18,885.00                    ราคาต ่าสุด 13 ก.พ. 2566

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 2 11,250.00         11,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 22/2566
กองคลัง 11,250.00                    ราคาต ่าสุด 13 ก.พ. 2566

6 ซ้ือวัสดุส่านักงาน ไตรมาส 2 9,014.00           9,014.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 23/2566
กองช่าง 9,014.00                      ราคาต ่าสุด 13 ก.พ. 2566

7 ซ้ือกระสอบทราย 48,000.00         48,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมินันท์การค้า เอกสารครบถ้วน 24/2566
งานป้องกันฯ 48,000.00                    ราคาต ่าสุด 20 ก.พ. 2566

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 2 3,690.00           3,690.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 25/2566
กองช่าง 3,690.00                      ราคาต ่าสุด 27 ก.พ. 2566

9 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ไตรมาส 2 550.00              550.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีวังเหนือ เอกสารครบถ้วน 26/2566
กองช่าง 550.00                         ราคาต ่าสุด 27 ก.พ. 2566

10 จ้างเหมาบริการงานแม่บ้านอบต. 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง นางอรพินธ์  ตรีเมฆ เอกสารครบถ้วน 144/2566
ส่านักปลัด 8,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

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

วันท่ี  7  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2566
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11 จ้างเหมาบริการนักการภารโรง 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง นายประไพล์  มูลทิน เอกสารครบถ้วน 145/2566
ส่านักปลัด 8,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

12 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการ 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง นายชินวุธ  ออรุ่งโรจน์ เอกสารครบถ้วน 146/2566
ส่านักปลัด 8,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

13 จ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริลักษณ์  เชิงคร่อง เอกสารครบถ้วน 147/2566
ส่านักปลัด 8,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

14 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง นายวีรวัฒน์  ขัดพูล เอกสารครบถ้วน 148/2566
ส่านักปลัด 8,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

15 จ้างเหมาบริการงานป้องกันฯ 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง นายวีระพรรณ  กลิ นอบ เอกสารครบถ้วน 149/2566
ส่านักปลัด 8,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

16 จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยพัฒนาชุมชน 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.อุบลวรรณ  ก่าลังว่อง เอกสารครบถ้วน 150/2566
ส่านักปลัด 9,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

17 จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยสาธารณสุข 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส. พัชราภรณ์  กลิ นอบ เอกสารครบถ้วน 151/2566
ส่านักปลัด 9,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

18 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ่ารถขนะ 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสัดทัด  กลิ นหอมจันทร์ เอกสารครบถ้วน 152/2566
ส่านักปลัด 8,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

19 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ่ารถขนะ 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง นายค่า  ทุเสนะ เอกสารครบถ้วน 153/2566
ส่านักปลัด 8,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

20 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ่าโรงฆ่าสัตว์ 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง นายแทน  มัชชะ เอกสารครบถ้วน 154/2566
ส่านักปลัด 8,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566
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21 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.วิสสุตา  เจ้าเล่ห์ดี เอกสารครบถ้วน 155/2566
กองคลัง 9,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

22 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยการเงินและบัญชี 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ภนิดา  ทุเสนะ เอกสารครบถ้วน 156/2566
กองคลัง 8,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

23 จ้างเหมาบริการผช.บันทึกข้อมูล 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  วงค์ขัดแก้ว เอกสารครบถ้วน 157/2566
ส่านักปลัด 8,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

24 จ้างเหมาบริการงานแผนที ภาษี 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง นายชญานนท์  ศรีขัติ เอกสารครบถ้วน 158/2566
โครงการปรับปรุงแผนที ภาษีฯ 8,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

25 จ้างเหมาบริการงานแผนที ภาษี 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ต้นจ่าปี เอกสารครบถ้วน 159/2566
โครงการปรับปรุงแผนที ภาษีฯ 9,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

26 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการ 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรินทร์  แต้มรู้ เอกสารครบถ้วน 160/2566
กองช่าง 9,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

27 จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยโยธา 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง นายชัชพิสิฐ  จินาแพร่ เอกสารครบถ้วน 161/2566
กองช่าง 9,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

28 จ้างเหมาบริการครูผช.เอกภาษาไทย 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.วรกานต์  กล้าหาญ เอกสารครบถ้วน 162/2566
โรงเรียนบ้านแม่สง 9,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

29 จ้างเหมาบริการครูผู้ช่วย 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.อรัญญา  บัวเกตุ เอกสารครบถ้วน 163/2566
โรงเรียนบ้านแม่สง 9,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

30 จ้างเหมาบริการครูผช.เอกปฐมวัย 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.วารุณี  ศรีสวัสด์ิ เอกสารครบถ้วน 164/2566
โรงเรียนบ้านแม่สง 9,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566
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31 จ้างเหมาบริการครูผช.เอกภาษาจีน 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิตา  ใจหม้ัน เอกสารครบถ้วน 165/2566
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 9,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

32 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 1,450.00           1,450.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติศิริการช่าง เอกสารครบถ้วน 166/2566
ทะเบียน 81-4557 1,450.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

33 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ  เมินมุง เอกสารครบถ้วน 168/2566
โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาฯ 9,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

34 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน 12,500.00         12,500.00         เฉพาะเจาะจง นางหมาย  คนมั ง เอกสารครบถ้วน 169/2566
โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาฯ 12,500.00                    ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

35 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง นางปิยะ พัชรินทร์ เอกสารครบถ้วน 170/2566
โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาฯ 9,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

36 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน 14,500.00         14,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  โตนะโพ เอกสารครบถ้วน 171/2566
โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาฯ 14,500.00                    ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

37 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน 19,500.00         19,500.00         เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์  เชิงคร่อง เอกสารครบถ้วน 172/2566
โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาฯ 19,500.00                    ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

38 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน 9,500.00           9,500.00           เฉพาะเจาะจง นายพัฒนกร  พันตามน เอกสารครบถ้วน 173/2566
โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาฯ 9,500.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

39 จ้างเหมาบริการงานแผนที ภาษี 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.รุ่งทิวา  มาก๋า เอกสารครบถ้วน 174/2566
โครงการปรับปรุงแผนที ภาษีฯ 8,000.00                      ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

40 จ้างเหมาท่าป้ายประชาสัมพันธ์ 7,760.00           7,760.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกาหลงดีไซน์ เอกสารครบถ้วน 175/2566
ห้ามเผาป่าและพ้ืนที โล่ง 7,760.00                      ราคาต ่าสุด 10 ก.พ. 2566
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  7  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2566

41 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 400.00              400.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 176/2566
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0123 400.00                         ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2566

42 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 12,600.00         12,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี เอส ไฮแคร์เซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 177/2566
กองคลัง 12,600.00                    ราคาต ่าสุด 20 ก.พ. 2566

43 จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV 39,000.00         39,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี เอส ไฮแคร์เซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 178/2566
ส่านักปลัด 39,000.00                    ราคาต ่าสุด 27 ก.พ. 2566

44 จ้างเหมาท่าตรายาง ไตรมาส 2 1,140.00           1,140.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีฟ้าถ้วยรางวัลฯ เอกสารครบถ้วน 179/2566
ส่านักปลัด 1,140.00                      ราคาต ่าสุด 27 ก.พ. 2566

45 ซ้ือเครื องเป่าลม 10,400.00         10,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัยพาณิชย์ เอกสารครบถ้วน 15/2566
เงินอุดหนุน 10,400.00                    ราคาต ่าสุด 7 ก.พ. 2566

46 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 20,000.00         20,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี เอส ไฮแคร์เซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 16/2566
ม.3 บ้านป่าค่า 20,000.00                    ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2566

47 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 50,000.00         50,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี เอส ไฮแคร์เซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 17/2566
ม.8 บ้านดอนแก้ว 50,000.00                    ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2566

48 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 50,000.00         50,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี เอส ไฮแคร์เซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 18/2566
ม.13 50,000.00                    ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2566

49 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 49,700.00         49,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี เอส ไฮแคร์เซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 19/2566
ม.15 49,700.00                    ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2566

50 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 50,000.00         50,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี เอส ไฮแคร์เซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 20/2566
ม.17 50,000.00                    ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2566



ล ำดั
บท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือ

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

วันท่ี  7  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2566

51 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,800.00         23,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 21/2566
กองช่าง 23,800.00                    ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2566

52 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 46,000.00         46,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 22/2566
กองการศึกษา 46,000.00                    ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2566

53 ซ้ือกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 26,000.00         26,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ เอกสารครบถ้วน 23/2566
กองการศึกษา 26,000.00                    ราคาต ่าสุด 22 ก.พ. 2566

54 ซ้ืออาหารเสริมนม เดือน มีนาคม 2566 19,495.74         19,495.74         เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เอกสารครบถ้วน 24/2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,495.74                    ราคาต ่าสุด 24 ก.พ. 2566

55 ซ้ืออาหารเสริมนม เดือน มี.ค.+ปิดเทอม 120,193.92       120,193.92       เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เอกสารครบถ้วน 25/2566
โรงเรียนสังกัด อบต. 120,193.92                  ราคาต ่าสุด 24 ก.พ. 2566

56 ซ้ืออาหารเสริมนม เดือน มี.ค.+ปิดเทอม 91,316.16         91,316.16         เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เอกสารครบถ้วน 26/2566
โรงเรียนสังกัด สพป. เขต 3 91,316.16                    ราคาต ่าสุด 24 ก.พ. 2566

57 โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล 2,698,900.00    2,735,691.35    คัดเลือก บจ.อินครีซ อินเตอร์ กรุ๊ป เอกสารครบถ้วน 15/2556
หมู่ 12 บ้านวังใหม่ ขนาด 20x40 เมตร ราคาต ่าสุด 15 ก.พ. 2566
งบประมาณ 2,898,000.00 บาท 2,698,900.00                65127548779

58 โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล 2,744,500.00    2,746,091.35    คัดเลือก บจ.วังจุฬา เอกสารครบถ้วน 16/2566
หมู่ 4 บ้านทุ่งฝูง ราคาต ่าสุด 16 ก.พ. 2566
งบประมาณ 2,898,000.00 บาท 2,744,500.00                65127548718



ล ำดั
บท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือ

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

วันท่ี  7  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2566

59 โครงการปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียน ศพด. 111,000.00       111,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 17/2566
ต่าบลร่อเคาะ ราคาต ่าสุด 27 ก.พ. 2566
งบ 112,000.00 บาท 111,000.00                  18/2566

60 ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิง รถส่านักงาน 31,161.40         31,161.40         เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเรืองปิโตเลียม เอกสารครบถ้วน 8/2566
ส่านักปลัด 31,161.40                    ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566

61 ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิง รถบรรทุกขยะ 31,785.80         31,161.40         เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเรืองปิโตเลียม เอกสารครบถ้วน 9/2566
ส่านักปลัด 31,785.80                    ราคาต ่าสุด 1 ก.พ. 2566


