
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือกระสอบ จ ำนวน 7000 ใบ 49,000.00      49,000.00       วิธี บริษัท โว อินโนเวช่ัน จ ำกัด บริษัท โว อินโนเวช่ัน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 144/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

จ้ำยจำกเงินสะสม ป้2564 เฉพำะเจำะจง 49,000 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 จัดซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564 925.00          925.00           วิธี น้ ำด่ืมสำยหมอก น้ ำด่ืมสำยหมอก มีคุณสมบัติถูกต้อง 145/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 925.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน เดือนสิงหำคม 14,934.10      14,934.10       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 146/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

วันท่ี 1 - 15 สิงหำคม 2564 เฉพำะเจำะจง 14,934.10-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จัดซ้ือครุภัณฑ้ เคร่ืองกรองน้ ำด่ืมระบบ 6,650.00        6,650.00         วิธี ร้ำน วอเตอร้ อีโคเทค โดย ร้ำน วอเตอร้ อีโคเทค โดย มีคุณสมบัติถูกต้อง 147/2564 ลว.5 สิงหำคม 2564

RO ๑๕๐ GPD พร้อมถังน้ ำด่ืมขนำด ๑๐๐ ลิตร เฉพำะเจำะจง นำยอภิรำม ศรีจันร้ นำยอภิรำม ศรีจันร้ และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

และขำต้ังถัง พร้อมติดต้ัง จ ำนวน ๑ ชุด 6,650 บำท 6,650 บำท

5 จัดซ้ือน้ ำมันดีเซลส ำหรับเคร่ืองป้้นไฟ 308.90          308.90           วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 148/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

บ้ำนผู้ยำกไร้ จ ำนวน 111 หลัง เฉพำะเจำะจง 308.90 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จัดซ้ือชุดร ำนก (ก่ิงกะหร้ำ) ประกอบ 20,000.00      20,000.00       วิธี นำงนงเยำ บุญสนอง นำงนงเยำ บุญสนอง มีคุณสมบัติถูกต้อง 149/2564 ลว.6 สิงหำคม 2564

โครงกำรส้งเสริมสืบสำนอนุรักษ้ ศิลปะ เฉพำะเจำะจง 20,000บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จัดซ้ือวัสดส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร 2,349.00        2,349.00         วิธี บริษัท เซเว้นโปรอินเตอร้เทรด บริษัท เซเว้นโปรอินเตอร้เทรด มีคุณสมบัติถูกต้อง 150/2564 ลว.10 สิงหำคม 2564

เพ่ือใช้ในงำนกองคลัง เฉพำะเจำะจง 2,349บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

จัดซ้ือน้ ำมันเดือนสิงหำคม 2564 24,442.00      24,442.00       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 151/2564 ลว.16 สิงหำคม 2564

 ระหว้ำงวันท่ี 16-31 สิงหำคม 2564 เฉพำะเจำะจง 24,442 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 18,200.00      18,200.00       วิธี ร้ำนสังข้ศิริ กำรค้ำ ร้ำนสังข้ศิริ กำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง 152/2564 ลว.17 สิงหำคม 2564

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 31 สิงหาคม  2564



เฉพำะเจำะจง 18,200 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ้ เพ่ือปรับปรุงต้อเติม 22,933.00      22,933.00       วิธี ร้ำนสังข้ศิริ กำรค้ำ ร้ำนสังข้ศิริ กำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง 153/2564 ลว.18 สิงหำคม 2564

ระบบประปำพลังงำนแสงอำทิตย้ เฉพำะเจำะจง 22,933บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ้ เพ่ือปรับปรุงต้อเติม 14,850.00      14,850.00       วิธี ร้ำนสังข้ศิริ กำรค้ำ ร้ำนสังข้ศิริ กำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง 154/2564 ลว.18 สิงหำคม 2564

ระบบประปำพลังงำนแสงอำทิตย้ เคร่ืองป้้มน้ ำบำดำล เฉพำะเจำะจง 14,850บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

10 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ้ เพ่ือปรับปรุงต้อเติม 26,200.00      26,200.00       วิธี ร้ำนสังข้ศิริ กำรค้ำ ร้ำนสังข้ศิริ กำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง 155/2564 ลว.18 สิงหำคม 2564

ระบบประปำพลังงำนแสงอำทิตย้ แผงโซล้ำเซล เฉพำะเจำะจง 26,200บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้ ส ำหรับโครงกำรลด 8,900.00        8,900.00         วิธี หจก.ไทยเสรี มำร้เก็ตต้ิง กรุ้ป หจก.ไทยเสรี มำร้เก็ตต้ิง กรุ้ป มีคุณสมบัติถูกต้อง 156/2564 ลว.19 สิงหำคม 2564

ปริมำณขยะและรักษำส่ิงแวดล้อม เฉพำะเจำะจง 8,900บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จัดซ้ือถังน้ ำสีด ำ บรรจุ 22 กล.ส ำหรับ 7,600.00        7,600.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 158/2564 ลว.19 สิงหำคม 2564

โครงกำรลดปริมำณขยะและส่ิงแวดล้อม เฉพำะเจำะจง 7,600บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้ส ำหรับโครงกำรลด 4,745.00        4,745.00         วิธี นำยจันทร้ ค ำแสน นำยจันทร้ ค ำแสน มีคุณสมบัติถูกต้อง 159/2564 ลว.19 สิงหำคม 2564

ปริมำณขยะและรักษำส่ิงแวดล้อม เฉพำะเจำะจง 4,745บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จัดซ้ือวัสดุ เพ่ือปรับปรุงซ้อมแซมห้องน้ ำ 24,959.00      24,959.00       วิธี หจก.หิรัญพล ก้อสร้ำง หจก.หิรัญพล ก้อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 160/2564 ลว.23 สิงหำคม 2564

สำธำรณะ จ ำนวน 35 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 24,959บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

15 จัดซ้ือวัสดุประปำ เพ่ือซ้อมแซมท้อประปำ 985.00          985.00           วิธี หจก.หิรัญพล ก้อสร้ำง หจก.หิรัญพล ก้อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 161/2564 ลว.23 สิงหำคม 2564

หมู้ 12 ณ ศูนย้เศรษฐกิจ จ ำนวน 7 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 985บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

16 จัดซ้ือวัสดุอุปกรร้ เพ่ือใช้ส ำหรับกำรป้องกัน 87,080.00      87,080.00       วิธี หจก.ไทยเสรี มำร้เก็ตต้ิง กรุ้ป หจก.ไทยเสรี มำร้เก็ตต้ิง กรุ้ป มีคุณสมบัติถูกต้อง 162/2564 ลว.19 สิงหำคม 2564

ควบคุมหรือรักษำโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน้ำ เฉพำะเจำะจง 87,080บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

17 จัดซ้ือต้นไม้ส ำหรับโครงกำรลดปริมำณขยะ 30,000.00      30,000.00       วิธี ร้ำนสังข้ศิริ กำรค้ำ ร้ำนสังข้ศิริ กำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง 163/2564 ลว.24 สิงหำคม 2564

และรักษำส่ิงแวดล้อมต ำบลผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 30,000บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ 10,800.00      10,800.00       วิธี ร้ำนชัยโย ไอทีซัพพลำย ร้ำนชัยโย ไอทีซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 164/2564 ลว.23 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 10,800บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

19 จัดซ้ือวัสดุเกษตรตำมข้อบัญญัติ 2564 4,445.00        4,445.00         วิธี หจก.อุมอะไหล้ หจก.อุมอะไหล้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 165/2564 ลว.25 สิงหำคม 2564



เฉพำะเจำะจง 4,445บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

20 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส้ง 650.00          650.00           วิธี หจก.อุมอะไหล้ หจก.อุมอะไหล้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 166/2564 ลว.25 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 650บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

21 จัดซ้ือวัสดุซ้อมแซมทีอยู้อำศัยประจ ำ 1,405.00        1,405.00         วิธี หจก.หิรัญพล ก้อสร้ำง หจก.หิรัญพล ก้อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 167/2564 ลว.18 สิงหำคม 2564

ท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน เฉพำะเจำะจง 1,405บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ให้กับนำยจ ำรูญ ช่ืนชม ม.7 บ้ำนห้วยแก้ว

22 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้เพ่ือใช้ส ำหรับกำรป้องกัน 2,850.00        2,850.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 168/2564 ลว.17 สิงหำคม 2564

ควบคุมหรือรักษำโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน้ำ เฉพำะเจำะจง 1,405บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

จ ำนวน 2 รำยกำร

23 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้เพ่ือใช้ส ำหรับกำรป้องกัน 1,534.00        1,534.00         วิธี หจก.หิรัญพล ก้อสร้ำง หจก.หิรัญพล ก้อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 169/2564 ลว.10 สิงหำคม 2564

ควบคุมหรือรักษำโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน้ำ เฉพำะเจำะจง 1,534บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

24 จัดซ้ือบล็อกปูนพ้ืนเพ่ือซ้อมถนนทำงเข้ำ 6,265.00        6,265.00         วิธี ร้ำนโป้งหมู ส.คอนกรีต ร้ำนโป้งหมู ส.คอนกรีต มีคุณสมบัติถูกต้อง 170/2564 ลว.26 สิงหำคม 2564

ศูนย้ ศพด.ห้วยเด่ือ เฉพำะเจำะจง 6,265บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

25 จัดซ้ือทรำยหยำบเพ่ือซ้อมแซมถนน 700.00          700.00           วิธี หิน ดิน ทรำย ป้ำปุ้ หิน ดิน ทรำย ป้ำปุ้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 171/2564 ลว.26 สิงหำคม 2564

ทำงเข้ำศูนย้ ศพด.ห้วยเด่ือ เฉพำะเจำะจง 700บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

26 จัดซ้ือหนังสือเรียงตำมโครงกำรสนับสนุน 7,104.00        7,104.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 172/2564 ลว.30 สิงหำคม 2564

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำหนังสือเรียน ประจ ำกำร เฉพำะเจำะจง 7,104บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ศึกษำ 2564 ศูนย้เด็กผำบ้อง

27 จัดซ้ือหนังสือเรียงตำมโครงกำรสนับสนุน 3,456.00        3,456.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 173/2564 ลว.30 สิงหำคม 2564

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำหนังสือเรียน ประจ ำกำร เฉพำะเจำะจง 3,456บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ศึกษำ 2564 ศูนย้เด็กห้วยเด่ือ

28 จัดซ้ือหนังสือเรียงตำมโครงกำรสนับสนุน 3,456.00        3,456.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 174/2564 ลว.30 สิงหำคม 2564

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำหนังสือเรียน ประจ ำกำร เฉพำะเจำะจง 3,456บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ศึกษำ 2564 ศูนย้เด็กเฒ้ำ



29 จัดซ้ือหนังสือเรียงตำมโครงกำรสนับสนุน 1,920.00        1,920.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 175/2564 ลว.30 สิงหำคม 2564

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำหนังสือเรียน ประจ ำกำร เฉพำะเจำะจง 1,920บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ศึกษำ 2564 ศูนย้เด็กน้ ำส้อม

30 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เพ่ือใช้ในส ำนักงำน 6,500.00        6,500.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 176/2564 ลว.30 สิงหำคม 2564

กองช้ำง (กระดำษ A4) 10 กล้อง เฉพำะเจำะจง 6,500บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

31 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เพ่ือใช้ในงำนในส้วน 9,100.00        9,100.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 177/2564 ลว.30 สิงหำคม 2564

ของส ำนักปลัด (กระดำษ A4) 14 กล้อง เฉพำะเจำะจง 9,100บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

32 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เพ่ือใช้ในงำนส้วน 1,530.00        1,530.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 178/2564 ลว.30 สิงหำคม 2564

ของกองคลัง จ ำนวน 3 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 1,530บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

33 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เพ่ือใช้งำน 8,210.00        8,210.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 179/2564 ลว.30 สิงหำคม 2564

ในส้วนของอบต.ผำบ้อง จ ำนวน 10 รำยำร เฉพำะเจำะจง 8,210บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

34 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้ตำมโครงกำรเฝ้ำระวัง 2,764.00        2,764.00         วิธี หจก.ไทยเสรี มำร้เก็ตต้ิง กรุ้ป หจก.ไทยเสรี มำร้เก็ตต้ิง กรุ้ป มีคุณสมบัติถูกต้อง 199/2564 ลว.16 สิงหำคม 2564

ป้องกันและควบคุม จ ำนวน 4 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 2,764บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

35 จัดซ้ือทรำยโครงกำรเฝ้ำระวังป้องกัน 4,200.00        4,200.00         วิธี หิน ดิน ทรำย ป้ำปุ้ หิน ดิน ทรำย ป้ำปุ้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 193/2564 ลว.9 สิงหำคม 2565

และควมคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ เฉพำะเจำะจง 2,764บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงซ้อมคอมพิมเตอร้ 2,500.00        2,500.00         วิธี บริษัท แอดไวซ้แม้ฮ้องสอน บริษัท แอดไวซ้แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 317/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 2,764บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรปฎิบัติงำนด้ำนพัสดุ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวธวัลฉัตร้ สุเท่ียง นำงสำวธวัลฉัตร้ สุเท่ียง มีคุณสมบัติถูกต้อง 318/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรปฎิบัติงำนด้ำนพัสดุ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวกำญจนำ กล่ินขจร นำงสำวกำญจนำ กล่ินขจร มีคุณสมบัติถูกต้อง 319/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำจัดต้ังศูนย้ปฎิบัติกำรร้วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นำงสำวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน้ นำงสำวสุดำ ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 320/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564



อ ำเภอเมือง มส เฉพำะเจำะจง 8,500.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนซ้อมแซมไฟฟ้ำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำยจิรพัส  แก้วชลำธำร นำยจิรพัส  แก้วชลำธำร มีคุณสมบัติถูกต้อง 321/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนซ้อมแซมประปำ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยสิงห้ค ำ กวำงทู นำยสิงหห้ค ำ กวำงทู มีคุณสมบัติถูกต้อง 322/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันะบรรเทำสำธำรณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยตุลำกำร มูลโลก นำยตุลำกำร มูลโลก มีคุณสมบัติถูกต้อง 323/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันะบรรเทำสำธำรณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยพัทรพงษ้  วนำศิริ นำยพัทรพงษ้  วนำศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง 324/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันะบรรเทำสำธำรณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยอุดม ไพรปรำมี นำยอุดม ไพรปรำมี มีคุณสมบัติถูกต้อง 325/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

10 จ้ำงเหมำโครงกำรประชำสัมพันธ้เชิงรุก 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยสุรัตน้ ปุบผำเพชร นำยสุรัตน้ ปุบผำเพชร มีคุณสมบัติถูกต้อง 326/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวกฤษดำพร วรจำรุวรรณ นำงสำวกฤษดำพร วรจำรุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 327/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนศูนย้บริกำรคนพิกำร 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวณัฐณิชำ ป้้นทอง นำงสำวณัฐณิชำ ป้้นทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง 328/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวนุชนำถ กำญจนคีรีชล นำงสำวนุชนำถ กำญจนคีรีชล มีคุณสมบัติถูกต้อง 329/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวสุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้ นำงสำวสุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 330/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

15 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวรัตนำ มงคล นำงสำวรัตนำ มงคล มีคุณสมบัติถูกต้อง 331/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

16 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวอมรรัตน้ วิภำกรสกุล นำงสำวอมรรัตน้ วิภำกรสกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 332/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564



เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

17 จ้างเหมาปฎิบัติงานบริการท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวป้ทมาพร  วุฒิสุดาศักด์ิ นางสาวป้ทมาพร  วุฒิสุดาศักด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้อง 333/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

18 จ้างเหมาโครงการหน้วยกู้ภัย อบต.ผาบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นายชนะสรณ้ ฉันชัย นายชนะสรณ้ ฉันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 334/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

19 จ้างเหมาโครงการหน้วยกู้ภัย อบต.ผาบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นายปรเมธฐ้ กระจ้างดี นายปรเมธฐ้ กระจ้างดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 335/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

20 จ้างเหมาโครงการหน้วยกู้ภัย อบต.ผาบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวศศิวิมล มารุณ นางสาวศศิวิมล มารุณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 336/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

21 จ้างเหมาโครงการหน้วยกู้ภัย อบต.ผาบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวณิชาภัทร  ศรีสุวรรณ นางสาวณิชาภัทร  ศรีสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 337/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

22 จ้างเหมาโครงการจัดเก็บรายได้และประปา 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวณัจสิญาณ้  ฐากูล นางสาวณัจสิญาณ้  ฐากูล มีคุณสมบัติถูกต้อง 338/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

หมู้บ้าน เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

23 จ้างเหมาโครงการงานกิจการสภา อบต.ผาบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวณัฐพร  บูรณะยุพาพร นางสาวณัฐพร  บูรณะยุพาพร มีคุณสมบัติถูกต้อง 339/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.- บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

24 จ้างเหมาบริการโครงการจัดต้ังศูนย้ปฎิบัติการร้วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นางสาวสุมิตรา สกุลจรรยาดี นางสาวสุมิตรา สกุลจรรยาดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 340/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

อ าเภอเมือง มส เฉพาะเจาะจง 8,500.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

25 จ้างเหมาโครงการศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายกิติพิชญ้ อรรถเวช นายกิติพิชญ้ อรรถเวช มีคุณสมบัติถูกต้อง 341/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

26 จ้างเหมาโครงการศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายชัยชนะ ธนานุรัตนา นายชัยชนะ ธนานุรัตนา มีคุณสมบัติถูกต้อง 342/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

27 จ้างเหมาโครงการศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายแกง บุญชาญ นายแกง บุญชาญ มีคุณสมบัติถูกต้อง 343/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

28 จ้างเหมาจัดท าอาหาร ศพด.ผาบ้อง 15,960.00      15,960.00       วิธี นางศิริพร ปะเจิด นางศิริพร ปะเจิด มีคุณสมบัติถูกต้อง 344/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564



เฉพาะเจาะจง 15,960.- บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

29 จ้างเหมาจัดท าอาหาร ศพด.ห้วยเด่ือ 7,560.00        7,560.00         วิธี นางสาวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย นางสาวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 345/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,560.- บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

30 จ้างเหมาจัดท าอาหาร ศพด.ห้วยเสือเฒ้า 10,500.00      10,500.00       วิธี นางสายสุดา ฟูเกียรติพนชัย นางสายสุดา ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 346/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 10,500.- บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

31 จ้างเหมาจัดท าอาหาร ศพด.น้ าส้อม 4,200.00        4,200.00         วิธี นางสาววรัญญา วิถีนิติธรรม นางสาววรัญญา วิถีนิติธรรม มีคุณสมบัติถูกต้อง 347/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 4,200.- บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

32 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล โครงกำร 510.00          510.00           วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 348/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

ประชุมประชำคมระดับต ำบลเพ่ือจัดท ำแผน เฉพาะเจาะจง 510 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

พัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

33 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรและอำหำรว้ำง 4,000.00        4,000.00         วิธี นำงพิมล  เทียนแท้ นำงพิมล  เทียนแท้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 349/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

โครงกำรระชุมประชำคุมระดับต ำบล เฉพาะเจาะจง 4,000 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

34 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรและอำหำรว้ำง 3,300.00        3,300.00         วิธี นำงพิมล  เทียนแท้ นำงพิมล  เทียนแท้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 350/2564 ลว.9 สิงหำคม 2564

เพ่ือเล้ียงผู้เข้ำร้วมประชุมสภำ สมัยสำมัญ เฉพาะเจาะจง 3,300 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

35 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรและอำหำรว้ำง 3,300.00        3,300.00         วิธี นำงพิมล  เทียนแท้ นำงพิมล  เทียนแท้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 351/2564 ลว.13 สิงหำคม 2564

เพ่ือเล้ียงผู้เข้ำร้วมประชุมสภำ สมัยสำมัญ เฉพาะเจาะจง 3,300 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

36 จ้ำงเหมำถ้ำยเอกสำรและเข้ำเล้ม ตำม 3,801.50        3,801.50         วิธี หจก.เอ แอนด้ บี ก้อปป้้ เซนเตอร้ หจก.เอ แอนด้ บี ก้อปป้้ เซนเตอร้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 352/2564 ลว.2 สิงหำคม 2564

โครงกำรประชำคมท้องถ่ินระดับต ำบล เฉพาะเจาะจง 3,801.50บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

37 จ้ำงเหมำค้ำแรง เพ่ือปรับปรุงซ้อมแซม 5,200.00        5,200.00         วิธี นำยเพ่ิมศักด์ิ ผำเลิศสกุลงำม นำยเพ่ิมศักด์ิ ผำเลิศสกุลงำม มีคุณสมบัติถูกต้อง 353/2564 ลว.23 สิงหำคม 2564

ห้องน้ ำสำธำรณะ ท่ีท ำกำร อบต.ผำบ้อง เฉพาะเจาะจง 5,200บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

38 จ้ำงจ้ำงเหมำขุดปรับพ้ืนท่ีบริเวณบ้อขยะ 38,400.00      38,400.00       วิธี นำยบุญยืน มณีวัฒนพร นำยบุญยืน มณีวัฒนพร มีคุณสมบัติถูกต้อง 354/2564 ลว.23 สิงหำคม 2564

จ ำนวน 2 จุด หมู้ 8 บ้ำนห้วยเสือเฒ้ำ เฉพาะเจาะจง 38,400บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

39 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลตำมโครงกำรรงค้ 510.00          510.00           วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 355/2564 ลว.30 สิงหำคม 2564



ป้องกันกำรแพร้ระบำดของโรคไข้เลือดออก เฉพาะเจาะจง 38,400บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

 ประจ ำป้ 2564 

40 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล ตำมโครงกำรลดปริมำณ 510.00          510.00           วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 157/2564 ลว.19 สิงหำคม 2564

ขยะและรักษำส่ิงแวดล้อม เฉพาะเจาะจง 510 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

41 จ้ำงเหมำซ้อมแซมรถยนต้ส้วนกลำง 850.00          850.00           วิธี ร้านประวิช ไดนาโม ร้านประวิช ไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้อง 384/2564 ลว.30 สิงหำคม 2564

หมำยเลขทะเบียน นข 477 มส. เฉพาะเจาะจง 850 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

42 จ้ำงเหมำซ้อมแซมรถยนต้ส้วนกลำง 6,280.00        6,280.00         วิธี หจก.ชาญยุทธ ชนะยนต้ หจก.ชาญยุทธ ชนะยนต้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 385/2564 ลว.30 สิงหำคม 2564

หมำยเลขทะเบียน บค 3319 มส. เฉพาะเจาะจง 6,280 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

43 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรเฝ้ำระวัง 3,350.00        3,350.00         วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 394/2564 ลว.9 สิงหำคม 2564

ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน้ำ เฉพาะเจาะจง 3350 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด





  

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2564
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