
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน กรกฎาคม 2565 12,400.00         12,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณสาร เอกสารครบถ้วน 82/2565
ส านักปลัด 12,400.00                          ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 10,645.00         10,645.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ขะจานอุปกรณ์การแพทย์ เอกสารครบถ้วน 83/2565
โครงการเสริมสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัย 10,645.00                          ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน ไตรมาส 4 14,746.00         14,746.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 84/2565
กองลัง 14,746.00                          ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 4 32,800.00         32,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล พี ไฮเทค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 85/2565
กองคลัง 32,800.00                          ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

5 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที จัดเก็บ ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วิสุตา  เจ้าเล่ห์ดี เอกสารครบถ้วน 324/2565
กองคลัง 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

6 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที การเงิน ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ภนิดา  ทุเสนะ เอกสารครบถ้วน 325/2565
กองคลัง 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

7 จ้างเหมาบริการส ารวจแผนที ภาษี ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.รุ่งทิวา  มาก๋า เอกสารครบถ้วน 326/2565
กองคลัง 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

8 จ้างเหมาบริการส ารวจแผนที ภาษี ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชญานนท์  ศรีขัติ เอกสารครบถ้วน 327/2565
กองคลัง 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

9 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา ก.ค.65 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  สุรินธรรม เอกสารครบถ้วน 328/2565
กองช่าง 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี 4  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565
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10 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างก่อสร้าง ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ต้นจ าปี เอกสารครบถ้วน 329/2565
กองช่าง 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

11 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที ธุรการ ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรินทร์  แต้มรู้ เอกสารครบถ้วน 330/2565

กองช่าง 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565
12 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางกนกรัตน์  ทองช่วย เอกสารครบถ้วน 331/2565

ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

13 จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ ก.ค. 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาลิดา  ต้อนรับ เอกสารครบถ้วน 332/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

14 จ้างเหมาบริการภารโรง ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประไพล์  มูลทิน เอกสารครบถ้วน 333/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

15 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกฤตา  ชัยวงค์ เอกสารครบถ้วน 334/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

16 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวีรวัฒน์  ขัดพลู เอกสารครบถ้วน 335/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

17 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที ประจ าโรงฆ่าสัตว์ ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์  ดีพัฒนกุล เอกสารครบถ้วน 336/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565
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18 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที วิเคราะห์ ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  วงค์ขัดแก้ว เอกสารครบถ้วน 337/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

19 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง ว่าที  รต.วีระพรรณ  กลิ นหอม เอกสารครบถ้วน 338/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

20 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนฯ ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อุบลวรรณ  ก าลังว่อง เอกสารครบถ้วน 339/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

21 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที สาธารณสุข ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชราภรณ์  กลิ นหอม เอกสารครบถ้วน 340/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

22 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายฐิติวัสส์  เจ้าเล่ห์ดี เอกสารครบถ้วน 341/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

23 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายปฏิพันธ์  สัมปะนัน เอกสารครบถ้วน 342/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

24 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ก.ค.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  ผ่องใสย์ เอกสารครบถ้วน 343/2565
กองการศึกษา 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

25 จ้างเหมาบริการครูปฐมวัย ก.ค.65 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.บุณยนุช  โนเลี ยม เอกสารครบถ้วน 344/2565
กองการศึกษา 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

26 จ้างเหมาบริการครูภาษาไทย ก.ค.65 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วรกานต์  กล้าหาญ เอกสารครบถ้วน 345/2565
กองการศึกษา 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565
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27 จ้างเหมาบริการครูวิทยาศาสตร์ ก.ค.65 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง ว่าที  รต.หญิง จามจุรี  อวดหาญ เอกสารครบถ้วน 346/2565
กองการศึกษา 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

28 จ้างเหมาบริการครูผู้ช่วย ก.ค.65 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. อัมพกา  วางโต เอกสารครบถ้วน 347/2565
กองการศึกษา 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

29 จ้างเหมาบริการครูปฐมวัย ก.ค.65 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อิชยา  ศิริชัย เอกสารครบถ้วน 348/2565
กองการศึกษา 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

30 จ้างเหมาบริการครูภาษาไทย ก.ค.65 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิตา  ใจหม้ัน เอกสารครบถ้วน 349/2565
กองการศึกษา 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

31 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ  เมินมุง เอกสารครบถ้วน 350/2565
กองการศึกษา 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

32 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 12,500.00         12,500.00      เฉพาะเจาะจง นางหมาย  คนมั ง เอกสารครบถ้วน 351/2565
กองการศึกษา 12,500.00                          ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

33 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางปิยะ  พัชรินทร์ เอกสารครบถ้วน 352/2565
กองการศึกษา 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

34 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 14,500.00         14,500.00      เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  โตนะโพ เอกสารครบถ้วน 353/2565
กองการศึกษา 14,500.00                          ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

35 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 6,000.00           6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์  เชิงคล่อง เอกสารครบถ้วน 354/2565
กองการศึกษา 6,000.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565
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36 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 8,500.00           8,500.00         เฉพาะเจาะจง นายพัฒนกร  พันตามน เอกสารครบถ้วน 355/2565
กองการศึกษา 8,500.00                            ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

37 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 13,500.00         13,500.00      เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์  เชิงคล่อง เอกสารครบถ้วน 356/2565
กองการศึกษา 13,500.00                          ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

38 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 21,250.00         21,250.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกาหลงดีไซน์ เอกสารครบถ้วน 357/2565
โครงการสร้างเครือข่ายคนงดเหล้า ฯ 21,250.00                          ราคาต  าสุด 4 กรกฎาคม 2565

39 ค่าน้ ามัน ก.ค.65 52,970.30         52,970.30      เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเรืองปิโตเลียม เอกสารครบถ้วน 10/2565
ส านักปลัด 52,970.30                          ราคาต  าสุด 1 กรกฎาคม 2565

40 ซ้ือโปรเจคเตอร์ 18,400.00         18,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล พี ไฮเทค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 37/2565
กองการศึกษา 18,400.00                          ราคาต  าสุด 4 กรกฎาคม 2565

41 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) 40,190.00         40,190.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 38/2565
กองการศึกษา 40,190.00                          ราคาต  าสุด 19 กรกฎาคม 2565

42 ซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. ส.ค.65 14,107.28         14,107.28      เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟชรมิลค์ เอกสารครบถ้วน 39/2565
กองการศึกษา 14,107.28                          ราคาต  าสุด 27 กรกฎาคม 2565

43 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัดอบต. ส.ค.65 61,590.32         61,590.32      เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟชรมิลค์ เอกสารครบถ้วน 40/2565
กองการศึกษา 61,590.32                          ราคาต  าสุด 27 กรกฎาคม 2565

44 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัดสพป. ส.ค.65 40,257.36         40,257.36      เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟชรมิลค์ เอกสารครบถ้วน 41/2565
กองการศึกษา 40,257.36                          ราคาต  าสุด 27 กรกฎาคม 2565



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี 4  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565

45 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (พัดลม) 39,680.00         39,680.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภูมินันท์การค้า เอกสารครบถ้วน 42/2565
กองการศึกษา 39,680.00                          ราคาต  าสุด 27 กรกฎาคม 2565


