
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ขออนุมัติด ำเนินกำรเบิกจ่ำยตำมข้อบัญญัติ 180.00          180.00           วิธี หจก.อุดมอะไหล่ หจก.อุดมอะไหล่ มีคุณสมบัติถูกต้อง 229/2565 ลว.1 สิงหำคม 2565

งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2565 เฉพำะเจำะจง 180.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง อำหำรว่ำง 750.00          750.00           วิธี บจก.พรำวโฮมเมดเบเกอร่ี บจก.พรำวโฮมเมดเบเกอร่ี มีคุณสมบัติถูกต้อง 230/2565 ลว.3 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 750.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเด่ือน 18,689.70      18,698.70       วิธี บจก.สุขุมเซอร์วิส บจก.สุขุมเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง 231/2565 ลว.1 สิงหำคม 2565

สิงหำคม (27 ก.ค.-15 ส.ค. 65) เฉพำะเจำะจง 18,698.70.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 9,105.00        9,105.00         วิธี หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 232/2565 ลว.3 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 9,105.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 20,661.70      20,661.70       วิธี บจก.บ๊ิกเกอร์ (ไทยแลนด์) บจก.บ๊ิกเกอร์ (ไทยแลนด์) มีคุณสมบัติถูกต้อง 233/2565 ลว.3 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 20,661.70.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉิน เส้ือ+กำง 19,800.00      19,800.00       วิธี ร้ำนภูมิพัฒน์ ร้ำนภูมิพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 234/2565 ลว.4 สิงหำคม 2565

เกง สีกรม พร้อมปักข่ือ เฉพำะเจำะจง 19,800.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือถังขยะพลำสติกสีด ำ 1,400.00        1,400.00         วิธี หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 235/2565 ลว.5 สิงหำคม 2565

ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เฉพำะเจำะจง 1,400.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงกำรโรงเรียน 1,535.00        1,535.00         วิธี หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 236/2565 ลว.5 สิงหำคม 2565

ผู้สูงอำยุต ำบลผำบ่อง(กิจกรรม:กำรท ำตุงไส้หมู) เฉพำะเจำะจง 1,535.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 จัดซ้ือโต๊ะเหล็กพับได้ จ ำนวน 10 ตัว เพ่ือใช้ใน 35,000.00      35,000.00       วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 240/2565 ลว.15 สิงหำคม 2565

กิจกำรของอบต. เฉพำะเจำะจง 35,000.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จัดซ้ือยำฟูจิวัน จ ำนวน 300 กล่อง เพ่ือให้ควำม 118,500.00     118,500.00     วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 241/2565 ลว.15 สิงหำคม 2565

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้ำนกำรเกษตร เฉพำะเจำะจง 118,500.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 21 รำยกำร 8,741.00        8,741.00         วิธี หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 242/2565 ลว.15 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 8,741.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

10 จัดซ้ือกล่องเกเบ้ียน ขนำด1x2x1 จ ำนวน 15 20,850.00      20,850.00       วิธี หจก.หิรัญพล ก่อสร้ำง หจก.หิรัญพล ก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 243/2565 ลว.15 สิงหำคม 2565

กล่อง เพ่ือช่วยเหลือ หมู่ 10 เฉพำะเจำะจง 20,850.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จัดซ้ือวัสดุประปำ หมู่3 หย่อมบ้ำนห้วยปูแกง 26,540.00      26,540.00       วิธี ร้ำนธนำดุลพำณิชย์ ร้ำนธนำดุลพำณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 244/2565 ลว.16 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จัดซ้ือวัสดุประปำ หมู่4 แม่สะกึดและหมู่7 บ้ำน 58,270.00      58,270.00       วิธี ร้ำนธนำดุลพำณิชย์ ร้ำนธนำดุลพำณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 245/2565 ลว.16 สิงหำคม 2565

ห้วยแก้ว เฉพำะเจำะจง 58,270.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงบ้ำนพักผู้พิกำร หมู่7 บ้ำน 40,000.00      40,000.00       วิธี ร้ำนธนำดุลพำณิชย์ ร้ำนธนำดุลพำณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 246/2565 ลว.16 สิงหำคม 2565

ห้วยแก้ว เฉพำะเจำะจง 40,000.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน 24,442.90      24,442.90       วิธี บจก.สุขุมเซอร์วิส บจก.สุขุมเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง 274/2565 ลว.16 สิงหำคม 2565

สิงหำคม (16 ส.ค.-29 ส.ค. 65) เฉพำะเจำะจง 24,442.90.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 35,280.00      35,280.00       วิธี หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 247/2565 ลว.3 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 35,280.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

16 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 19,460.00      19,460.00       วิธี บจก.เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล บจก.เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีลมีคุณสมบัติถูกต้อง 248/2565 ลว.17 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 19ม460.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

17 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 2,150.00        2,150.00         วิธี ร้ำนธนำดุลพำณิชย์ ร้ำนธนำดุลพำณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 249/2565 ลว.17 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 2,150.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

18 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,380.00        2,380.00         วิธี บจก.แอดไวซ์ แม่ฮ่องสอน บจก.แอดไวซ์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 250/2565 ลว.19 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 2,380.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

19 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(โซฟำ) 22,800.00      22,800.00       วิธี ร้ำนสหเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนสหเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 251/2565 ลว.19 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 22,800.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

20 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 25,855.00      25,855.00       วิธี หจก.แม่ฮ่องสอนกำรไฟฟ้ำ หจก.แม่ฮ่องสอนกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง 252/2565 ลว.19 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 25,855.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

21 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 23,141.00      23,141.00       วิธี หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 253/2565 ลว.22 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 23,141.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

22 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 23,465.00      23,465.00       วิธี ร้ำนธนำดุลพำณิชย์ ร้ำนธนำดุลพำณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 254/2565 ลว.22 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 23,465.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

23 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6,500.00        6,500.00         วิธี หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 255/2565 ลว.22 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 6,500.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

24 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,250.00        2,250.00         วิธี บจก.แอดไวซ์ แม่ฮ่องสอน บจก.แอดไวซ์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 256/2565 ลว.24 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 2,250.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

25 ขอควำมเห็นชอบอนุมัติจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,960.00        8,960.00         วิธี บจก.แอดไวซ์ แม่ฮ่องสอน บจก.แอดไวซ์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 257/2565 ลว.22 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 8,960.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

26 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรบริหำรงำน 10,000.00      10,000.00       วิธี หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 258/2565 ลว.2 สิงหำคม 2565

ศูนย์บริกำรคนพิกำร เฉพำะเจำะจง 10,000.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

27 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 6,830.00        6,830.00         วิธี หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 259/2565 ลว.23 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 6,830.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

28 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ 29,900.00      29,900.00       วิธี บจก.แอดไวซ์ แม่ฮ่องสอน บจก.แอดไวซ์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 260/2565 ลว.17 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 29,900.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

29 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะของ 2,776.00        2,776.00         วิธี หจก.อุดมอะไหล่ หจก.อุดมอะไหล่ มีคุณสมบัติถูกต้อง 261/2565 ลว.23 สิงหำคม 2565

อบต.ผำบ่อง เฉพำะเจำะจง 2,776.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

30 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 360.00          360.00           วิธี หจก.อุดมอะไหล่ หจก.อุดมอะไหล่ มีคุณสมบัติถูกต้อง 262/2565 ลว.23 สิงหำคม 2565

ล่ืน (น้ ำมันเคร่ือง) เฉพำะเจำะจง 360.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

31 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (อำหำรว่ำง) 750.00          750.00           วิธี บจก.พรำว โฮมเมดเบเกอร่ี บจก.พรำว โฮมเมดเบเกอร่ี มีคุณสมบัติถูกต้อง 263/2565 ลว.29 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 750.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

32 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (ท่อประปำแป๊บ) ให้กับ 142,900.00     142,900.00     วิธี หจก.หิรัญพล ก่อสร้ำง หจก.หิรัญพล ก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 264/2565 ลว.30 สิงหำคม 2565

หมู่12 ต.ผำบ่อง เฉพำะเจำะจง 142,900.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

33 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  18,480.00      18,480.00       วิธี หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 265/2565 ลว.23 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 18,480.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

34 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 1,250.00        1,250.00         วิธี หจก.แม่ฮ่องสอนกำรไฟฟ้ำ หจก.แม่ฮ่องสอนกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง 266/2565 ลว.30 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 1,250.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

35 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงกำรปรับสภำพแวดล้อม 40,000.00      40,000.00       วิธี ร้ำนธนำดุลพำณิชย์ ร้ำนธนำดุลพำณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 267/2565 ลว.30 สิงหำคม 2565

และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของผู้สูงอำยุ เฉพำะเจำะจง 40,000.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

36 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 2,950.00        2,950.00         วิธี หจก.หิรัญพล ก่อสร้ำง หจก.หิรัญพล ก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 268/2565 ลว.24 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 2,950.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

37 จัดซ้ือพัดลมเพ่ือติดต้ังบ่อน้ ำพุร้อน 11,000.00      11,000.00       วิธี ร้ำนแสง สี เสียง ร้ำนแสง สี เสียง มีคุณสมบัติถูกต้อง 269/2565 ลว.31 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 11,000.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

38 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 11,029.00      11,029.00       วิธี หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน หจก.ร่มศิลป์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 270/2565 ลว.2 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 11,029.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
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ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

39 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 800.00          800.00           วิธี หจก.แม่ฮ่องสอนกำรไฟฟ้ำ หจก.แม่ฮ่องสอนกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง 272/2565 ลว.29 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 800.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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1 จ้ำงเหมำขุดลอกล ำเหมืองเพ่ือกำรเกษตร 20,000.00      20,000.00       วิธี นำยสมนึก สิทธิหำญ นำยสมนึก สิทธิหำญ มีคุณสมบัติถูกต้อง 439/2565 ลว.2 สิงหำคม 2565

หมู่2-หมู่4 ต.ผำบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เฉพำะเจำะจง 20,000.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 ขออนุมัติด ำเนินกำรซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 10,050.00      10,050.00       วิธี ร้ำนตูลีแอร์ ไดนำโม ร้ำนตูลีแอร์ ไดนำโม มีคุณสมบัติถูกต้อง 440/2565 ลว.2 สิงหำคม 2565

ของอบต.ผำบ่อง หมำยเลขทะเบียนนข-477มส. เฉพำะเจำะจง 10,050.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 ขออนุมัติจ้ำงเหมำท ำสต๊ิกเกอร์ พร้อมติดสต๊ิก 1,300.00        1,300.00         วิธี ร้ำนนิวอำร์ต ร้ำนนิวอำร์ต มีคุณสมบัติถูกต้อง 441/2565 ลว.2 สิงหำคม 2565

เกอร์รถยนต์ส่วนกลำง อบต.ผำบ่อง เฉพำะเจำะจง 1,300.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 ขอควำมเห็นชอบอนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำน 3,820.00        3,820.00         วิธี หจก.ชำญยุทธ ชนะยนต์ หจก.ชำญยุทธ ชนะยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 442/2565 ลว.2 สิงหำคม 2565

พำหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลข เฉพำะเจำะจง 3,820.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ทะเบียน 80-1844 มส.

5 ขออนุมัติด ำเนินกำรซ่อมแซมโปรเจคเตอร์ ห้อง 550.00          550.00           วิธี บจก.แอดไวซ์ แม่ฮ่องสอน บจก.แอดไวซ์ แม่ฮ่องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 446/2565 ลว.15 สิงหำคม 2565

ประชุมสภำอบต.ผำบ่อง เฉพำะเจำะจง และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำป้ำย โครงกำรโรงเรียนผู้สูง 675.00          675.00           วิธี หจก.หงษ์วิวัฒนำกุล หจก.หงษ์วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 447/2565 ลว.5 สิงหำคม 2565

อำยุต ำบลผำบ่อง กิจกรรม:ท ำตุงไส้หมู เฉพำะเจำะจง 675.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำงท ำบล็อคพ่นครุภัณฑ์ 450.00          450.00           วิธี ร้ำนนิวอำร์ต ร้ำนนิวอำร์ต มีคุณสมบัติถูกต้อง 448/2565 ลว.25 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 450.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จ้ำงเหมำแก้ไขปัญหำเส้นทำงช ำรุดอันเน่ืองมำ 12,800.00      12,800.00       วิธี นำยพงษ์ศักด์ิ ค ำใส นำยพงษ์ศักด์ิ ค ำใส มีคุณสมบัติถูกต้อง 449/2565 ลว.4 สิงหำคม 2565

จำกอุทกภัยหมู่8 บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ เฉพำะเจำะจง 12,800.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9 ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงอำหำร(กลำง 3,250.00        3,250.00         วิธี นำงประนอม ศรีตระกูล นำงประนอม ศรีตระกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง 450/2565 ลว.26 สิงหำคม 2565
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วัน) เฉพำะเจำะจง 3,250.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

10 ขออนุมัติจ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวัน ศพด. 21,714.00      21,714.00       วิธี นำงศิริพร  ประเจิด นำงศิริพร  ประเจิด มีคุณสมบัติถูกต้อง 451/2565 ลว.31 สิงหำคม 2565

ผำบ่อง เฉพำะเจำะจง 21,714.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 ขออนุมัติจ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวัน ศพด. 6,930.00        6,930.00         วิธี นำงวิไลวรรณ  ปวนตำ นำงวิไลวรรณ  ปวนตำ มีคุณสมบัติถูกต้อง 452/2565 ลว.31 สิงหำคม 2565

ห้วยเสือเด่ือ เฉพำะเจำะจง 6,930.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 ขออนุมัติจ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวัน ศพด. 13,398.00      13,398.00       วิธี นำงสำยสุดำ  ฟูเกียรติธนชัย นำงสำยสุดำ ฟูเกียรติธนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 453/2565 ลว.31 สิงหำคม 2565

ห้วยเสือเฒ่ำ เฉพำะเจำะจง 13,398.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 ขออนุมัติจ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวัน ศพด. 2,772.00        2,772.00         วิธี นส.วนิดำ ฌำณอนันต์ นส.วนิดำ ฌำณอนันต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 454/2565 ลว.31 สิงหำคม 2565

น้ ำส่อม เฉพำะเจำะจง 2,772.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 โครงกำรจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข 8,000.00        8,000.00         วิธี นส.พิไลพร พัฒนศิรินำสกุล นส.พิไลพร พัฒนศิรินำสกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 455/2565 ลว.31 สิงหำคม 2565

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

15 ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์เขต 6,600.00        6,600.00         วิธี หจก.หงษ์วิวัฒนำกุล หจก.หงษ์วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 456/2565 ลว.31 สิงหำคม 2565

สวมหมวกนิรภัย 100% เฉพำะเจำะจง 6,600.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

16 ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำป้ำย โครงกำรปรับสภำพแวด 500.00          500.00           วิธี หจก.หงษ์วิวัฒนำกุล หจก.หงษ์วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 457/2565 ลว.29 สิงหำคม 2565

ล้อมและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของผู้สูงอำยุให้ เฉพำะเจำะจง 500.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

เหมำะสมปลอดภัย ประจ ำปีงบประมำณ 2565

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยภำยในหมู่ 107,000.00     107,000.00     วิธี ร้ำนแสง สี เสียง ร้ำนแสง สี เสียง มีคุณสมบัติถูกต้อง 13/2565 ลว.18 สิงหำคม 2565

บ้ำน หมู่12 บ้ำนผำบ่องเหนือ ต.ผำบ่อง อ.เมือง เฉพำะเจำะจง 107,000.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                      สรุปผลการด าเนินการสัญญาจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2565

                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                                                                                         วันท่ี 31  สิงหาคม  2565

                                                                                                                                              แบบ สขร.1



จ.แม่ฮ่องสอน

2 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมท่อระบำย 88,000.00      88,000.00       วิธี นำยบุญรัตน์  จันทรณบุตร นำยบุญรัตน์ จันทรณบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง 14/2565 ลว.18 สิงหำคม 2565

น้ ำคสล.ท่ีท ำกำร อบต.ผำบ่อง ต.ผำบ่อง เฉพำะเจำะจง 88,000.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล. หมู่5 บ้ำนท่ำโป่ง 236,000.00     236,000.00     วิธี นำยสิริพล  กำญจนจันทร์ นำยสิริพล  กำญจนจันทร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 15/2565 ลว.19 สิงหำคม 2565

แดง ต.ผำบ่อง อ.เมือง เฉพำะเจำะจง 236,000.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในหมู่บ้ำน หมู่3 200,000.00     200,000.00     วิธี นำยบุญรัตน์  จันทรณบุตร นำยบุญรัตน์ จันทรณบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง 16/2565 ลว.24 สิงหำคม 2565

บ้ำนห้วยเด่ือ จ ำนวน 3 สำย ต.ผำบ่อง อ.เมือง เฉพำะเจำะจง 200,000.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 โครงกำรปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 21,300.00      21,300.00       วิธี นำยสิริพล  กำญจนจันทร์ นำยสิริพล  กำญจนจันทร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 17/2565 ลว.25 สิงหำคม 2565

(อ่ำงล้ำงหน้ำเด็ก) ศพด.ผำบ่อง เฉพำะเจำะจง 21,300.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด


