
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน เดือน มิถุนำยน 12,792.30      12,792.30       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 114/2564 ลว. 1 มิถุนำยน 2564

วันท่ี 1 - 15 มิถุนำยน 2564 เฉพำะเจำะจง 12,792.30.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 จัดซ้ือวัสดุซ้อมแซมท่ีอยู้อำศัยประจ ำ ท่ีได้รับ 7,265.00        7,265.00         วิธี หจก.หิรัญพล  ก้อสร้ำง หจก.หิรัญพล  ก้อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 115/2564 ลว. 4 มิถุนำยน 2564

ควำมเสียหำยจำกเหตุภัยพิบัติ ม.9 บ้ำนน้ ำส้อม เฉพำะเจำะจง 7,265.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 จัดซ้ือวัสุดเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน เดือน มิถุนำยน 16,805.20      16,805.20       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 116/2564 ลว. 15 มิถุนำยน 2564

วันท่ี 16 - 30 มิถุนำยน 2564 เฉพำะเจำะจง 16,805.20                          และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้ส ำหรับโครงกำรฝ้กอบรมกลุ้ม 10,746.00      10,746.00       วิธี นำงสำวจรรณวรรรญ วำสสกุล นำงสำวจรรณวรรรญ วำสสกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 117/2564 ลว. 17 มิถุนำยน 2564

อำชีพกิจกรรม กำรค่ัวถ่ัวและป้อบคอร้นไทยใหญ้ เฉพำะเจำะจง 10,746.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จัดซ้ือครุภัณฑ้ส ำนักงำน ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 22,000.00      22,000.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 118/2564 ลว. 24 มิถุนำยน 2564

จ ำนวน 4 ตู้ ให้กับ กองคลัง เฉพำะเจำะจง 22,000.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จัดซ้ือครุภัณฑ้ส ำนักงำน ตู้บำนเล่ือนกระจก 12,000.00      12,000.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 119/2564 ลว. 24 มิถุนำยน 2564

จ ำนวน 2 ตู้ ให้กับ กองคลัง เฉพำะเจำะจง 12,000.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จัดซ้ือครุภัณฑ้ส ำนักงำน โต้ะท ำงำนเหล็กพร้อม 19,800.00      19,800.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 120/2564 ลว. 24 มิถุนำยน 2564

กระจกรอง จ ำนวน 2 ชุด ให้กับ กองกำรศึกษำ เฉพำะเจำะจง 19,800.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จัดซ้ือครุภัณฑ้ส ำนักงำน ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 5,700.00        5,700.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 121/2564 ลว. 24 มิถุนำยน 2564

แบบเป้ด 40 ช้อง จ ำนวน 1 ชุด เฉพำะเจำะจง 5,700.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จัดซ้ือครุภัณฑ้ส ำนักงำน ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 27,500.00      27,500.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 122/2564 ลว. 24 มิถุนำยน 2564

แบบ 2 บำน จ ำนวน 5 ตู้ ให้กับ ส ำนักปลัด เฉพำะเจำะจง 27,500.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

0



10 จัดซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564 925.00          925.00           วิธี น้ ำด่ืมสำยหมอก น้ ำด่ืมสำยหมอก มีคุณสมบัติถูกต้อง 125/2564 ลว. 1 มิถุนำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 925.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง (ตลับเมตร) จ ำนวน1รำยกำร 480.00          480.00           วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 126/2564 ลว. 28 มิถุนำยน 2564

ให้กับ กองช้ำง อบจ.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จัดซ้ือคอมเดนเซอร้ เพ่ือซ้อมแซมครุภัณฑ้ 480.00          480.00           วิธี หจก.อุดมอะไหล่ หจก.อุดมอะไหล่ มีคุณสมบัติถูกต้อง 136/2564 ลว. 29 มิถุนำยน 2564

กำรเกษตร - เคร่ืองสูบน้ ำ เฉพำะเจำะจง 480.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร เพ่ือ 5,040.00        5,040.00         วิธี หจก.อุดมอะไหล่ หจก.อุดมอะไหล่ มีคุณสมบัติถูกต้อง 137/2564 ลว. 29 มิถุนำยน 2564

ใช้ท ำควำมสะอำดบริเวณ อบต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 5,040.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จัดซ้ือยีโบลท้รวมน็อต 2.5 น้ิว เพ่ือซ้อมแซม 372.00          372.00           วิธี หจก.อุดมอะไหล่ หจก.อุดมอะไหล่ มีคุณสมบัติถูกต้อง 138/2564 ลว. 29 มิถุนำยน 2564

รถยนต้ส้วนกลำง ทะเบียน บค 3319 มส. เฉพำะเจำะจง 372.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ 450.00          450.00           วิธี ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 267/2564 ลว.1 มิถุนำยน 2564

หมำยเลข 416-58-0038 เฉพำะเจำะจง 450.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 จ่างเหมาจัดท าอาหาร ศพด.ผาบ่อง 9,620.00        9,620.00         วิธี นางศิริพร ปะเจิด นางศิริพร ปะเจิด มีคุณสมบัติถูกต่อง 305/2564 ลว.1 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 9,620.- บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

3 จ่างเหมาจัดท าอาหาร ศพด.ห่วยเดื อ 4,680.00        4,680.00         วิธี นางสาวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย นางสาวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต่อง 306/2564 ลว.1 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 4,680.- บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

4 จ่างเหมาจัดท าอาหาร ศพด.ห่วยเสือเฒ่า 4,680.00        4,680.00         วิธี นางสายสุดา ฟูเกียรติพนชัย นางสายสุดา ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต่อง 307/2564 ลว.1 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 4,680.- บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

5 จ่างเหมาจัดท าอาหาร ศพด.น  าส่อม 2,600.00        2,600.00         วิธี นางสาววรัญญา วิถีนิติธรรม นางสาววรัญญา วิถีนิติธรรม มีคุณสมบัติถูกต่อง 308/2564 ลว.1 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 2,600.- บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

6 จ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว้ำง เพ่ือ 3,300.00        3,300.00         วิธี นำงพรพิมล เทียนแท้ นำงพรพิมล เทียนแท้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 270/2564 ลว.7 มิถุนำยน 2564

เล้ียงผู้เข้ำร้วมประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ คร้ังท่ี 2 เฉพำะเจำะจง 3,300.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



7 จ้ำงเหมำซ้อมแซมรถจักรยำนยนต้ส้วนกลำง 2,040.00        2,040.00         วิธี ร้ำน พิทักษ้เจริญยนต้ ร้ำน พิทักษ้เจริญยนต้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 271/2564 ลว.11 มิถุนำยน 2564

หมำยเลขทะเบียน กคข 643 มส. เฉพำะเจำะจง 2,040.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรฝ้กอบรมกลุ้ม 765.00          765.00           วิธี หจก.หงษ่วิวัฒนากุล หจก.หงษ่วิวัฒนากุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 272/2564 ลว.16 มิถุนำยน 2564

อำชีพกิจกรรม กำรค่ัวถ่ัวและป้อบคอร้นไทยใหญ้ เฉพำะเจำะจง 765.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จ้ำงเหมำซ้อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร้ หมำยเลข 3,280.00        3,280.00         วิธี ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 273/2564 ลว.16 มิถุนำยน 2564

416-58-0091 เฉพำะเจำะจง 3,280.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

10 จ้ำงเหมำซ้อมแซมรถจักรยำนยนต้ส้วนกลำง 5,880.00        5,880.00         วิธี หจก. ชำญยุทธ ชนะยนต้ หจก. ชำญยุทธ ชนะยนต้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 274/2564 ลว.16 มิถุนำยน 2564

หมำยเลขทะเบียน บค 3319 มส. เฉพำะเจำะจง 5,880.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซมรถยนต้ 2,833.36        2,833.36         วิธี บ. สยำมนิสสัน เชียงใหม้ จ ำกัด บ. สยำมนิสสัน เชียงใหม้ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 275/2564 ลว.17 มิถุนำยน 2564

ส้วนกลำง หมำยเลขทะเบียน บง 1983 มส. เฉพำะเจำะจง 2,833.36 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล (ป้ำยประชำสัมพันธ้ 1,700.00        1,700.00         วิธี หจก.หงษ่วิวัฒนากุล หจก.หงษ่วิวัฒนากุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 276/2564 ลว.28 มิถุนำยน 2564

โควิด 19) เฉพำะเจำะจง 1,700.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 จ้ำงเหมำซ้อมแซมรถยนต้ส้วนกลำง 15,450.00      15,450.00       วิธี หจก. ชำญยุทธ ชนะยนต้ หจก. ชำญยุทธ ชนะยนต้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 304/2564 ลว.28 มิถุนำยน 2564

หมำยเลขทะเบียน กข 435 มส. เฉพำะเจำะจง 15,450.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จ่างเหมาโครงการปฏิบัติงานด่านพัสดุ 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวธวัลฉัตร่  สุเที ยง นางสาวธวัลฉัตร่  สุเที ยง มีคุณสมบัติถูกต่อง 277/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.- บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

15 จ่างเหมาโครงการปฏิบัติงานด่านพัสดุ 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวกาญจนา  กลิ นขจร นำงสำวกำญจนำ  กล่ินขจร มีคุณสมบัติถูกต่อง 278/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.- บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

16 จ่างเหมาบริการโครงการจัดตั งศูนย่ปฎิบัติการร่วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นางสาวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน่ นางสาวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน่ มีคุณสมบัติถูกต่อง 279/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

อ าเภอเมือง มส เฉพาะเจาะจง 8,500.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

17 จ่างเหมาบริการโครงการจัดตั งศูนย่ปฎิบัติการร่วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นางสาวสุมิตรา สกุลจรรยาดี นางสาวสุมิตรา สกุลจรรยาดี มีคุณสมบัติถูกต่อง 280/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

อ าเภอเมือง มส เฉพาะเจาะจง 8,500.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

18 จ่างเหมาปฎิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ่า 8,000.00        8,000.00         วิธี นายจิรพัส แก่วชลธาร นายจิรพัส แก่วชลธาร มีคุณสมบัติถูกต่อง 281/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.- บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด



19 จ่างเหมาปฎิบัติงานซ่อมแซมประปา 7,000.00        7,000.00         วิธี นายสิงห่ค า กวางทู นายสิงห่ค า กวางทู มีคุณสมบัติถูกต่อง 282/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

20 จ่างเหมาโครงการป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นายตุลาการ มูลโลก นายตุลาการ มูลโลก มีคุณสมบัติถูกต่อง 283/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

21 จ่างเหมาโครงการป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นายพัทรพงษ่  วนาศิริ นายพัทรพงษ่  วนาศิริ มีคุณสมบัติถูกต่อง 284/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

22 จ่างเหมาโครงการป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นายอุดม ไพรปรามี นายอุดม ไพรปรามี มีคุณสมบัติถูกต่อง 285/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

23 จ่างเหมาโครงการศูนย่เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายกิติพิชญ่ อรรถเวช นายกิติพิชญ่ อรรถเวช มีคุณสมบัติถูกต่อง 285/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

24 จ่างเหมาโครงการศูนย่เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายชัยชนะ ธนานุรัตนา นายชัยชนะ ธนานุรัตนา มีคุณสมบัติถูกต่อง 287/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

25 จ่างเหมาโครงการศูนย่เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายแกง บุญชาญ นายแกง บุญชาญ มีคุณสมบัติถูกต่อง 288/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

26 จ่างเหมาโครงการประชาสัมพันธ่เชิงรุก 7,000.00        7,000.00         วิธี นายสุรัตน่ ปุบผาเพชร นายสุรัตน่ ปุบผาเพชร มีคุณสมบัติถูกต่อง 289/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

27 จ่างเหมาปฎิบัติงานด่านสาธารณสุข 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวกฤษดาพร วรจารุวรรณ นางสาวกฤษดาพร วรจารุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต่อง 290/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

28 จ่างเหมาปฎิบัติงานศูนย่บริการคนพิการ 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวณัฐณิชา ป่่นทอง นางสาวณัฐณิชา ป่่นทอง มีคุณสมบัติถูกต่อง 291/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

29 จ่างเหมาปฎิบัติงานบริการทั วไปเกี ยวกับการศึกษา 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวนุชนาถ กาญจนคีรีชล นางสาวนุชนาถ กาญจนคีรีชล มีคุณสมบัติถูกต่อง 292/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

30 จ่างเหมาปฎิบัติงานบริการทั วไปเกี ยวกับการศึกษา 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวสุธีรา รัญศิลาราษฎร่ นางสาวสุธีรา รัญศิลาราษฎร่ มีคุณสมบัติถูกต่อง 293/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด



31 จ่างเหมาปฎิบัติงานบริการทั วไปเกี ยวกับการศึกษา 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวรัตนา ทะเลทอง นางสาวรัตนา ทะเลทอง มีคุณสมบัติถูกต่อง 294/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

32 จ่างเหมาปฎิบัติงานบริการทั วไปเกี ยวกับการศึกษา 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวอมรรัตน่ วิภากรสกุล นางสาวอมรรัตน่ วิภากรสกุล มีคุณสมบัติถูกต่อง 295/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

33 จ่างเหมาปฎิบัติงานบริการทั วไปเกี ยวกับการศึกษา 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวป่ทมาพร  วุฒิสุดาศักด์ิ นางสาวป่ทมาพร  วุฒิสุดาศักด์ิ มีคุณสมบัติถูกต่อง 296/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป่นผู่เสนอราคาต  าสุด

34 จ่างเหมาโครงการหน่วยกู่ภัย อบต.ผาบ่อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นายชนะสรณ่ ฉันชัย นายชนะสรณ่ ฉันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 297/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

35 จ่างเหมาโครงการหน่วยกู่ภัย อบต.ผาบ่อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นายปรเมธฐ่ กระจ่างดี นายปรเมธฐ่ กระจ่างดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 298/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

36 จ่างเหมาโครงการหน่วยกู่ภัย อบต.ผาบ่อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวศศิวิมล มารุณ นางสาวศศิวิมล มารุณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 299/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

37 จ่างเหมาโครงการหน่วยกู่ภัย อบต.ผาบ่อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวณิชาภัทร  ศรีสุวรรณ นางสาวณิชาภัทร  ศรีสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 300/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

38 จ่างเหมาโครงการจัดเก็บรายได่และประปา 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวณัจสิญาณ่  ฐากูล นางสาวณัจสิญาณ่  ฐากูล มีคุณสมบัติถูกต้อง 301/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

หมู่บ่าน เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

39 จ่างเหมาโครงการงานกิจการสภา อบต.ผาบ่อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวณัฐพร  บูรณะยุพาพร นางสาวณัฐพร  บูรณะยุพาพร มีคุณสมบัติถูกต้อง 302/2564 ลว.30 มิถุนำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.- บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



                                                                                                                     แบบ สขร.1
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