
รายงาน
 การจัดื้อจัดจางหรือการจัดหาพสัดุ  
      ประจำปงบประมาณ 2564



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ด เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ หรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำดูแลระบบบริหำรจัดกำร 9,300.00     9,300.00     วิธี ร้ำนไอทอีีโวลูชั่น ร้ำนไอทอีีโวลูชั่น มีคุณสมบติัถูกต้อง 1/2564 ลว.1 ตุลำคม 2563

เว๊ปไซด์ ของ อบต.ผำบอ่ง ป ี2564 เฉพำะเจำะจง 9,300.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 จ้ำงเหมำแก้ไขปญัหำถนนดินเดิม 145,600.00  145,600.00  วิธี นำยบญุยง มณีวัฒนพร นำยบญุยง มณีวัฒนพร มีคุณสมบติัถูกต้อง 2/2564 ลว.21 ตุลำคม 2563

หมู่ 6 บำ้นหว้ยโปง่กำน เฉพำะเจำะจง 145,600.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 จ้ำงเหมำแก้ไขปญัหำอุทกภัย หมู่ 41,600.00   41,600.00   วิธี นำยบญุยง มณีวัฒนพร นำยบญุยง มณีวัฒนพร มีคุณสมบติัถูกต้อง 3/2564 ลว.21 ตุลำคม 2563

3 , 4 , 11 เฉพำะเจำะจง 41,600.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรปฏิบติังำน 8,000.00     8,000.00     วิธี นำงสำวเพญ็นภำ ปญัญำไว นำงสำวเพญ็นภำ ปญัญำไว มีคุณสมบติัถูกต้อง 4/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

ด้ำนงำนพสัดุ เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรจัดต้ังศูนย์ 8,500.00     8,500.00     วิธี นำงสำวสุขฤทยั ชัยชนะโรจน์ นำงสำวสุขฤทยั ชัยชนะโรจน์ มีคุณสมบติัถูกต้อง 5/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

ปฏิบติักำรร่วม(อ ำเภอ) เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 8,500.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรจัดต้ังศูนย์ 8,500.00     8,500.00     วิธี นำงสำวสุมิตรำ สกุลจรรยำดี นำงสำวสุมิตรำ สกุลจรรยำดี มีคุณสมบติัถูกต้อง 6/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

ปฏิบติักำรร่วม(อ ำเภอ) เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 8,500.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จ้ำงเหมำปฏิบติังำนไฟฟำ้ เดือน พ.ย. 7,000.00     7,000.00     วิธี นำยจิรพสั แก้วชลำธำร นำยจิรพสั แก้วชลำธำร มีคุณสมบติัถูกต้อง 7/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จ้ำงเหมำปฏิบติังำนซ่อมแซมระบบประปำ 7,000.00     7,000.00     วิธี นำยสิงหค์ ำ  กวำงทู นำยสิงหค์ ำ  กวำงทู มีคุณสมบติัถูกต้อง 8/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จ้ำงเหมำโครงกำรปอ้งกันและบรรเทำ 7,000.00     7,000.00     วิธี นำยตุลำกำร มูลโลก นำยตุลำกำร มูลโลก มีคุณสมบติัถูกต้อง 9/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

สำธำณภัย เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

                                                                                         วันที่ 30  ตุลาคม  2563

                                                                                                                     แบบ สขร.1



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำงรำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ด เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 จ้ำงเหมำโครงกำรปอ้งกันและบรรเทำ 7,000.00     7,000.00     วิธี นำยพทัธพงษ์ วนำศิริ นำยพทัธพงษ์ วนำศิริ มีคุณสมบติัถูกต้อง 10/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

สำธำณภัย เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จ้ำงเหมำโครงกำรปอ้งกันและบรรเทำ 7,000.00     7,000.00     วิธี นำยอุดม  ไพรปำรมี นำยอุดม ไพรปำรมี มีคุณสมบติัถูกต้อง 11/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

สำธำณภัย เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จ้ำงเหมำโครงกำรปฏิบติังำนศูนย์กำร 7,000.00     7,000.00     วิธี นำยกิตติพชิญ์ อรรถเวช นำยกิตติพชิญ์ อรรถเวช มีคุณสมบติัถูกต้อง 12/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

เกษตร เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 จ้ำงเหมำโครงกำรปฏิบติังำนศูนย์กำร 7,000.00     7,000.00     วิธี นำยชัยชนะ ธนำนรัุตนำ นำยชัยชนะ ธนำนรัุตนำ มีคุณสมบติัถูกต้อง 13/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

เกษตร เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จ้ำงเหมำโครงกำรปฏิบติังำนศูนย์กำร 7,000.00     7,000.00     วิธี นำยแกง  บญุชำญ นำยแกง  บญุชำญ มีคุณสมบติัถูกต้อง 14/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

เกษตร เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

15 จ้ำงเหมำโครงกำรปฏิบติังำนศูนย์กำร 7,000.00     7,000.00     วิธี นำยกมล  อุ่นใจ นำยกมล  อุ่นใจ มีคุณสมบติัถูกต้อง 15/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

เกษตร เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

16 จ้ำงเหมำโครงกำรประชำสัมพนัธ์เชิงรุก 7,000.00     7,000.00     วิธี นำยสุรัตน ์ บปุผำเพชร นำยสุรัตน ์ บปุผำเพชร มีคุณสมบติัถูกต้อง 16/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

17 จ้ำงเหมำโครงกำรปฏิบติังำนด้ำนงำน 8,000.00     8,000.00     วิธี นำงสำวกฤษดำพร วรจำรุวรรณ นำงสำวกฤษดำพร วรจำรุวรรณ มีคุณสมบติัถูกต้อง 17/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

สำธำรณสุข เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

18 จ้ำงเหมำโครงกำรปฏิบติังำนด้ำนงำน 7,000.00     7,000.00     วิธี นำงสำวณัฐณิชำ  ปิน่ทอง นำงสำวณัฐณิชำ  ปิน่ทอง มีคุณสมบติัถูกต้อง 18/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

คนพกิำร เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

                                                                                         วันที่ 30  ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำงรำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ด เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

19 จ้ำงเหมำโครงกำรงำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยว 7,000.00     7,000.00     วิธี นำงอมรรัตน ์วิภำกรสกุล นำงอมรรัตน ์วิภำกรสกุล มีคุณสมบติัถูกต้อง 19/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

กับกองกำรศึกษำ เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

20 จ้ำงเหมำโครงกำรงำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยว 7,000.00     7,000.00     วิธี นำงสำวนชุนำรถ กำญจนคีรีชล นำงสำวนชุนำรถ กำญจนคีรีชล มีคุณสมบติัถูกต้อง 20/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

กับกองกำรศึกษำ เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

21 จ้ำงเหมำโครงกำรงำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยว 7,000.00     7,000.00     วิธี นำงสำวสุธีรำ รัญศิลำรำษฎ์ นำงสำวสุธีรำ รัญศิลำรำษฎ์ มีคุณสมบติัถูกต้อง 21/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

กับกองกำรศึกษำ เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

22 จ้ำงเหมำโครงกำรงำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยว 7,000.00     7,000.00     วิธี นำงสำวรัตน  มงคล นำงสำวรัตนำ มงคล มีคุณสมบติัถูกต้อง 22/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

กับกองกำรศึกษำ เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

23 จ้ำงเหมำโครงกำรหนว่ยกู้ชีพกู้ภัย 7,000.00     7,000.00     วิธี นำยชนะสรณ์ ฉันชัย นำยชนะสรณ์ ฉันชัย มีคุณสมบติัถูกต้อง 23/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

ของ อบต.ผำบอ่ง เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

24 จ้ำงเหมำโครงกำรหนว่ยกู้ชีพกู้ภัย 7,000.00     7,000.00     วิธี นำยประมษฐ์  กระจ่ำงดี นำยประมษฐ์  กระจ่ำงดี มีคุณสมบติัถูกต้อง 24/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

ของ อบต.ผำบอ่ง เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

25 จ้ำงเหมำโครงกำรหนว่ยกู้ชีพกู้ภัย 7,000.00     7,000.00     วิธี นำงสำวศศิวิมล  มำรุณ นำงสำวศศิวิมล  มำรุณ มีคุณสมบติัถูกต้อง 25/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

ของ อบต.ผำบอ่ง เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

26 จ้ำงเหมำโครงกำรหนว่ยกู้ชีพกู้ภัย 7,000.00     7,000.00     วิธี นำยวรำกร  โยกุลัย นำยวรำกร  โยกุลัย มีคุณสมบติัถูกต้อง 26/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

ของ อบต.ผำบอ่ง เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

27 จ้ำงเหมำท ำอำหำร ศพด.ผำบอ่ง 14,060.00   14,060.00   วิธี นำงศิริพร  ประเจิด นำงศิริพร  ประเจิด มีคุณสมบติัถูกต้อง 27/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 14,060.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

                                                                                         วันที่ 30  ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำงรำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ด เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

28 จ้ำงเหมำท ำอำหำร ศพด.หว้ยเด่ือ 9,500.00     9,500.00     วิธี นำงสำวมีพร ฟเูกียรติธนชัย นำงสำวมีพร ฟเูกียรติธนชัย มีคุณสมบติัถูกต้อง 28/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 9,500.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

29 จ้ำงเหมำท ำอำหำร ศพด.หว้ยเสือเฒ่ำ 6,840.00     6,840.00     วิธี นำงสำยสุดำ ฟเูกียรติธนชัย นำงสำยสุดำ ฟเูกียรติธนชัย มีคุณสมบติัถูกต้อง 29/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 6,840.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

30 จ้ำงเหมำท ำอำหำร ศพด.น้ ำส่อม 5,320.00     5,320.00     วิธี นำงสำววำสนำ  ไพรพฤติอมร นำงสำววำสนำ  ไพรพฤติอมร มีคุณสมบติัถูกต้อง 30/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

เดือน พ.ย. 2563 เฉพำะเจำะจง 5,320.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

31 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 10,883.51   10,883.51   วิธี บริษัท ธำรำ จ ำกัด บริษัท ธำรำ จ ำกัด มีคุณสมบติัถูกต้อง 31/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

ทะเบยีน กข-1411 มส. เฉพำะเจำะจง 10,883.51.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

32 จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยไวนลิ โครงกำรส่ง 425.00       425.00        วิธี หจก.หงษ์วิวัฒนำกุล หจก.หงษ์วิวัฒนำกุล มีคุณสมบติัถูกต้อง 32/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

เสริมศีกยภำพผู้สูงอำยุ เฉพำะเจำะจง 425.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

33 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดดูแลปรับปรุง 468,000.00  468,000.00  วิธี บริษัทรักษำควำมปลอดภัย พ.ีพ.ี บริษัทรักษำควำมปลอดภัย พ.ีพ.ีมีคุณสมบติัถูกต้อง 1/2564 ลว.1 ตุลำคม 2563

ภูมิทศัน ์น้ ำพรุ้อน ปงีบ 2564 เฉพำะเจำะจง 468,000.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

34 จัดซ้ือวัสดุประปำเพือ่ซ่อมแซมระบบ 12,583.00   12,583.00   วิธี ร้ำน บญุสุขพำนชิย์ ร้ำน บญุสุขพำนชิย์ มีคุณสมบติัถูกต้อง 1/2564 ลว.15 ตุลำคม 2563

ประปำ ให ้หมู่ 8 บำ้นหว้ยเสือเฒ่ำ เฉพำะเจำะจง 12,583.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

35 จัดซ้ือกระสอบ จัดท ำฝำย หมู่ 8 17,500.00   17,500.00   วิธี ร้ำน บญุสุขพำนชิย์ ร้ำน บญุสุขพำนชิย์ มีคุณสมบติัถูกต้อง 2/2564 ลว.21 ตุลำคม 2563

บำ้นหว้ยเสือเฒ่ำ เฉพำะเจำะจง 17,500.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

36 จัดซ้ือทอ่ระบำยน้ ำใหก้ับบำ้นหว้ยปแูกง 6,304.00     6,304.00     วิธี ร้ำน โปร่งหมู ส.คอนกรีต ร้ำน โปร่งหมู ส.คอนกรีต มีคุณสมบติัถูกต้อง 4/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

เฉพำะเจำะจง 6,304.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

                                                                                         วันที่ 30  ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำงรำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ด เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

37 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน (แบบพมิพ)์ 921.65       921.65        วิธี โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน มีคุณสมบติัถูกต้อง 5/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

เฉพำะเจำะจง 921.65.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

38 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน (แบบพมิพ)์ 1,858.75     1,858.75     วิธี โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน มีคุณสมบติัถูกต้อง 6/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

เฉพำะเจำะจง 1,858.75.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

39 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 7  4,170.00     4,170.00     วิธี หจก.อุดมอะไหล่ หจก.อุดมอะไหล่ มีคุณสมบติัถูกต้อง 7/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

รำยกำร เฉพำะเจำะจง 4,170.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

40 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 4,850.00     4,850.00     วิธี หจก.อุดมอะไหล่ หจก.อุดมอะไหล่ มีคุณสมบติัถูกต้อง 8/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

รำยกำร เฉพำะเจำะจง 4,850.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

41 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 650.00       650.00        วิธี หจก.อุดมอะไหล่ หจก.อุดมอะไหล่ มีคุณสมบติัถูกต้อง 9/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

รำยกำร เฉพำะเจำะจง 650.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

42 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 16,160.00   16,160.00   วิธี หจก.อุดมอะไหล่ หจก.อุดมอะไหล่ มีคุณสมบติัถูกต้อง 10/2564 ลว.30 ตุลำคม 2563

1 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 16,160.-บำท และเปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

                                                                                         วันที่ 30  ตุลาคม  2563



                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

                                                                                         วันที่ 30  ตุลาคม  2563

                                                                                                                     แบบ สขร.1



                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

                                                                                         วันที่ 30  ตุลาคม  2563



                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

                                                                                         วันที่ 30  ตุลาคม  2563



                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

                                                                                         วันที่ 30  ตุลาคม  2563



                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

                                                                                         วันที่ 30  ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือตรำยำง จ ำนวน 3 รำยกำร 980.00          980.00           วิธี ร้ำนนิวอำร้ต ร้ำนนิวอำร้ต มีคุณสมบัติถูกต้อง 11/2564 ลว.11 พฤศจิกำยน 2563

เฉพำะเจำะจง 980.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 จัดซ้ือวัสดุตำมโครงกำรวิถีชีวิตไทใหญ้ 865.00          865.00           วิธี ร้ำนธนำดุลย้พำนิชย้ ร้ำนธนำดุลย้พำนิชย้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 12/2564 ลว.11 พฤศจิกำยน 2563

เฉพำะเจำะจง 865.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 จัดซ้ือวัสดุตำมโครงกำรวิถีชีวิตไทใหญ้ 864.00          864.00           วิธี ร้ำนอรุณโรจน้ ร้ำนอรุณโรจน้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 13/2564 ลว.11 พฤศจิกำยน 2563

เฉพำะเจำะจง 864.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จัดซ้ือวัสดุตำมโครงกำรวิถีชีวิตไทใหญ้ 430.00          430.00           วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 14/2564 ลว.12 พฤศจิกำยน 2563

เฉพำะเจำะจง 430.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส้ง 27,200.00      27,200.00       วิธี หจก.อุดมอะไหล้ หจก.อุดมอะไหล้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 16/2564 ลว.12 พฤศจิกำยน 2563

(ยำงรถยนต้) ทะเบียน บง-1983 มส. เฉพำะเจำะจง 27,200.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จัดซ้ือครุภัณฑ้ส ำนักงำน 9,900.00        9,900.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 17/2564 ลว.12 พฤศจิกำยน 2563

โต้ะท ำงำนแบบเหล็กพร้อมกระจก เฉพำะเจำะจง 27,200.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จัดซ้ือยำงในรถยนต้ ทะเบียน 540.00          540.00           วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 18/2564 ลว.12 พฤศจิกำยน 2563

80 - 1844 มส. เฉพำะเจำะจง 540.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จัดซ้ือพันธ้ไผ้ซำงหม้น จ ำนวน 100,000.00    100,000.00     วิธี ร้ำน บุญสุขพำนิชย้ ร้ำนบุญสุขพำนิชย้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 19/2564 ลว.12 พฤศจิกำยน 2563

1 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 100,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จัดซ้ือครุภัณฑ้ส ำนักงำน 3,000.00        3,000.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 20/2564 ลว.25 พฤศจิกำยน 2563

(เก้ำอ้ีพนักพิง) เฉพำะเจำะจง 3,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2563

                                                                                                                     แบบ สขร.1



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 จัดซ้ือครุภัณฑ้ส ำนักงำน 10,000.00      10,000.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 21/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

(กระติกน้ ำคูลเลอร้สแตนเลส) เฉพำะเจำะจง 10,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จัดซ้ือวัสดุตำมโครงกำรวิถีชีวิตไทใหญ้ 960.00          960.00           วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 22/2564 ลว.10 พฤศจิกำยน 2563

เฉพำะเจำะจง 960.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จ้ำงเหมำซ้อมแซมรถยนต้หมำยเลข 48,700.00      48,700.00       วิธี อู้หลุยส้เซอร้วิส อู้หลุยส้เซอร้วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง 33/2564 ลว.12 พฤศจิกำยน 2563

ทะเบียน บค-3319 มส. เฉพำะเจำะจง 48,700.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลตำมโครงกำร 2,550.00        2,550.00         วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 34/2564 ลว.12 พฤศจิกำยน 2563

วิถีชีวิตไทใหญ้  จ ำนวน 3 ป้ำย เฉพำะเจำะจง 2,500.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ้ 9,000.00        9,000.00         วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 35/2564 ลว.12 พฤศจิกำยน 2563

เพ่ือประชำสัมพันธ้ อบต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 9,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

15 จ้ำงเหมำขุดลอกหน้ำฝำย หมู้ 7 41,600.00      41,600.00       วิธี นำยบุญยง มณีวัฒนพร นำยบุญยง มณีวัฒนพร มีคุณสมบัติถูกต้อง 36/2564 ลว.17 พฤศจิกำยน 2563

บ้ำนห้วยแก้ว เฉพำะเจำะจง 41,600.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

16 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรปฏิบัติงำน 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวเพ็ญนภำ ป้ญญำไว นำงสำวเพ็ญนภำ ป้ญญำไว มีคุณสมบัติถูกต้อง 37/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

ด้ำนงำนพัสดุ เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

17 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรจัดต้ังศูนย้ 8,500.00        8,500.00         วิธี นำงสำวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน้ นำงสำวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 38/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

ปฏิบัติกำรร้วม(อ ำเภอ) เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 8,500.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

18 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรจัดต้ังศูนย้ 8,500.00        8,500.00         วิธี นำงสำวสุมิตรำ สกุลจรรยำดี นำงสำวสุมิตรำ สกุลจรรยำดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 39/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

ปฏิบัติกำรร้วม(อ ำเภอ) เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 8,500.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนไฟฟ้ำ เดือน ธ.ค. 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยจิรพัส แก้วชลำธำร นำยจิรพัส แก้วชลำธำร มีคุณสมบัติถูกต้อง 40/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนซ้อมแซมระบบประปำ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยสิงห้ค ำ  กวำงทู นำยสิงห้ค ำ  กวำงทู มีคุณสมบัติถูกต้อง 41/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันและบรรเทำ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยตุลำกำร มูลโลก นำยตุลำกำร มูลโลก มีคุณสมบัติถูกต้อง 42/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

สำธำณภัย เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

10 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันและบรรเทำ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยพัทธพงษ้ วนำศิริ นำยพัทธพงษ้ วนำศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง 43/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

สำธำณภัย เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันและบรรเทำ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยอุดม  ไพรปำรมี นำยอุดม ไพรปำรมี มีคุณสมบัติถูกต้อง 44/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

สำธำณภัย เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จ้ำงเหมำโครงกำรปฏิบัติงำนศูนย้กำร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยกิตติพิชญ้ อรรถเวช นำยกิตติพิชญ้ อรรถเวช มีคุณสมบัติถูกต้อง 45/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

เกษตร เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 จ้ำงเหมำโครงกำรปฏิบัติงำนศูนย้กำร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ มีคุณสมบัติถูกต้อง 46/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

เกษตร เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จ้ำงเหมำโครงกำรปฏิบัติงำนศูนย้กำร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยแกง  บุญชำญ นำยแกง  บุญชำญ มีคุณสมบัติถูกต้อง 47/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

เกษตร เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

15 จ้ำงเหมำโครงกำรปฏิบัติงำนศูนย้กำร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยกมล  อุ้นใจ นำยกมล  อุ้นใจ มีคุณสมบัติถูกต้อง 48/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

เกษตร เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2563

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 จ้ำงเหมำโครงกำรประชำสัมพันธ้เชิงรุก 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยสุรัตน้  บุปผำเพชร นำยสุรัตน้  บุปผำเพชร มีคุณสมบัติถูกต้อง 49/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

17 จ้ำงเหมำโครงกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำน 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวกฤษดำพร วรจำรุวรรณ นำงสำวกฤษดำพร วรจำรุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 50/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

สำธำรณสุข เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

18 จ้ำงเหมำโครงกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำน 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวณัฐณิชำ  ป้้นทอง นำงสำวณัฐณิชำ  ป้้นทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง 51/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

คนพิกำร เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

19 จ้ำงเหมำโครงกำรงำนบริหำรท่ัวไปเก่ียว 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงอมรรัตน้ วิภำกรสกุล นำงอมรรัตน้ วิภำกรสกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 52/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

กับกองกำรศึกษำ เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

20 จ้ำงเหมำโครงกำรงำนบริหำรท่ัวไปเก่ียว 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวนุชนำรถ กำญจนคีรีชล นำงสำวนุชนำรถ กำญจนคีรีชล มีคุณสมบัติถูกต้อง 53/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

กับกองกำรศึกษำ เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

21 จ้ำงเหมำโครงกำรงำนบริหำรท่ัวไปเก่ียว 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวสุธีรำ รัญศิลำรำษฎ้ นำงสำวสุธีรำ รัญศิลำรำษฎ้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 54/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

กับกองกำรศึกษำ เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

22 จ้ำงเหมำโครงกำรงำนบริหำรท่ัวไปเก่ียว 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวรัตน  มงคล นำงสำวรัตนำ มงคล มีคุณสมบัติถูกต้อง 55/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

กับกองกำรศึกษำ เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

23 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ชีพกู้ภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยชนะสรณ้ ฉันชัย นำยชนะสรณ้ ฉันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 56/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

ของ อบต.ผำบ้อง เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

24 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ชีพกู้ภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยประมษฐ้  กระจ้ำงดี นำยประมษฐ้  กระจ้ำงดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 57/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

ของ อบต.ผำบ้อง เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
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                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

25 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ชีพกู้ภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวศศิวิมล  มำรุณ นำงสำวศศิวิมล  มำรุณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 58/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

ของ อบต.ผำบ้อง เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

26 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ชีพกู้ภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยวรำกร  โยกุลัย นำยวรำกร  โยกุลัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 59/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

ของ อบต.ผำบ้อง เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

27 จ้ำงเหมำท ำอำหำร ศพด.ผำบ้อง 14,800.00      14,800.00       วิธี นำงศิริพร  ประเจิด นำงศิริพร  ประเจิด มีคุณสมบัติถูกต้อง 60/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 14,800.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

28 จ้ำงเหมำท ำอำหำร ศพด.ห้วยเด่ือ 10,000.00      10,000.00       วิธี นำงสำวมีพร ฟูเกียรติธนชัย นำงสำวมีพร ฟูเกียรติธนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 61/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 10,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

29 จ้ำงเหมำท ำอำหำร ศพด.ห้วยเสือเฒ้ำ 6,840.00        6,840.00         วิธี นำงสำยสุดำ ฟูเกียรติธนชัย นำงสำยสุดำ ฟูเกียรติธนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 62/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 6,840.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

30 จ้ำงเหมำท ำอำหำร ศพด.น้ ำส้อม 5,320.00        5,320.00         วิธี นำงสำววำสนำ  ไพรพฤติอมร นำงสำววำสนำ  ไพรพฤติอมร มีคุณสมบัติถูกต้อง 63/2564 ลว.30 พฤศจิกำยน 2563

เดือน ธ.ค. 2563 เฉพำะเจำะจง 5,320.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2563

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน



                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2563

                                                                                                                     แบบ สขร.1



                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2563



                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2563

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563



                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2563



                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2563

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุซ้อมแซม น้ ำพุร้อน จ ำนวน  9,950.00        9,950.00         วิธี หจก.หิรัญพล ก้อสร้ำง หจก.หิรัญพล ก้อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 23/2564 ลว.12 ธันวำคม 2563

12 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 9,950.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำงช้วยเหลือผู้ประสบภัย 3,420.00        3,420.00         วิธี หจก.หิรัญพล ก้อสร้ำง หจก.หิรัญพล ก้อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 24/2564 ลว.12 ธันวำคม 2563

หมู้ 3 บ้ำนห้วยเด่ือ เฉพำะเจำะจง 3,420.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 จัดซ้ือชุดอำหำรว้ำง (รับ รตม.ว้ำกำร 3,750.00        3,750.00         วิธี นำงสำวกุลรัตน้ แก้วเป้ง นำงสำวกุลรัตน้ แก้วเป้ง มีคุณสมบัติถูกต้อง 26/2564 ลว.17 ธันวำคม 2563

กระทรวงสำธำรณสุข) เฉพำะเจำะจง 3,750.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน  80,610.00      80,610.00       วิธี ร้ำน บุญสุข พำนิชย้ ร้ำน บุญสุข พำนิชย้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 27/2564 ลว.17 ธันวำคม 2563

15 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 80,610.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,890.00        7,890.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 28/2564 ลว.18 ธันวำคม 2563

เฉพำะเจำะจง 7,890.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 9,384.00        9,384.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 29/2564 ลว.18 ธันวำคม 2563

เฉพำะเจำะจง 9,384.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองช้ำง) 8,703.00        8,703.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 30/2564 ลว.18 ธันวำคม 2563

เฉพำะเจำะจง 8,703.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 42,585.00      42,585.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 31/2564 ลว.18 ธันวำคม 2563

เฉพำะเจำะจง 42,585.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จัดซ้ืออำหำรว้ำง (กิจกรรมจิตอำสำวันพ้อ) 6,250.00        6,250.00         วิธี นำงสำวกุลรัตน้ แก้วเป้ง นำงสำวกุลรัตน้ แก้วเป้ง มีคุณสมบัติถูกต้อง 32/2564 ลว.4 ธันวำคม 2563

เฉพำะเจำะจง 6,250.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2563

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  ธันวาคม  2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 จัดซ้ือวัสดุอบรมโครงกำรฝ้กท ำพวงหรีด 6,950.00        6,950.00         วิธี หจก.ไทยเสรี มำร้เก็ตต้ิงกรุ้ป หจก.ไทยเสรี มำร้เก็ตต้ิงกรุ้ป มีคุณสมบัติถูกต้อง 33/2564 ลว.28 ธันวำคม 2563

และดอกไม้จันทน้ เฉพำะเจำะจง 6,950.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว(ผ้ำสีแดง) 220.00          220.00           วิธี ร้ำน อรุณโรจน้ ร้ำน อรุณโรจน้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 36/2564 ลว.29 ธันวำคม 2563

ท ำสัญลักษณ้เตือนจุดเส่ียง จุดอุบัติเหตุ เฉพำะเจำะจง 220.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุจ ำนวน 1 160.00          160.00           วิธี ร้ำน แสง สี เสียง ร้ำน แสง สี เสียง มีคุณสมบัติถูกต้อง 37/2564 ลว.29 ธันวำคม 2563

รำยกำร (สำยสัญญำณ สำยล ำโพง) เฉพำะเจำะจง 160.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  ธันวาคม  2564

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2563



                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2563

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  ธันวาคม  2564



                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  ธันวาคม  2564

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ืออุปกรณ้ DLTV ศพด.ผำบ้อง 30,600.00      30,600.00       วิธี หจก.กำรกวินแอร้ หจก.กำรกวินแอร้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 38/2564 วันท่ี 20 มกรำคม 2564

2 ติดต้ังอุปกรณ้ DLTV ศพด.น้ ำส้อม 30,600.00      30,600.00       เฉพำะเจำะจง หจก.กำรกวินแอร้ หจก.กำรกวินแอร้ และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 39/2564 วันท่ี 20 มกรำคม 2564

3 จัดซ้ือุดแผงโซล้ำเลล้ ศพด.น้ ำส้อม 34,400.00      34,400.00       ร้ำนสังข้ศิริกำรค้ำ ร้ำนสังข้ศิริกำรค้ำ 40/2564 วันท่ี 20 มกรำคม 2564

4 จัดซ้ือครุภัณฑ้โฆษณำและเผยแพร้ (กล้องถ้ำยรปู) 16,900.00      16,900.00       ร้ำยรัชโย ไอทีซัพพลำย ร้ำยรัชโย ไอทีซัพพลำย 41/2564 วันท่ี 20 มกรำคม 25964

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ จ ำนวน 6 รำยกำร 8,350.00        8,350.00         ร้ำยรัชโย ไอทีซัพพลำย ร้ำยรัชโย ไอทีซัพพลำย 42/2564 วันท่ี 20 มกรำคม 2564

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ จ ำนวน 8 รำยกำร 8,690.00        8,690.00         ร้ำยรัชโย ไอทีซัพพลำย ร้ำยรัชโย ไอทีซัพพลำย 43/2564 วันท่ี 20 มกรำคม 2564

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิเตอร้ (เม้ำส้) ส ำนักปสด. 450.00          450.00           ร้ำยรัชโย ไอทีซัพพลำย ร้ำยรัชโย ไอทีซัพพลำย 44/2564 วันท่ี 20 มกรำคม 2564

อบต.ผำบ้อง

8 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง (ซ้อมแซ้มระบบประปำ ม.2 1,300.00        1,300.00         ร้ำนพนำดุลพำนินย้ ร้ำนพนำดุลพำนินย้ 45/2564 วันท่ี 27 มกรำคม 25654

บ้ำนป้ำปุ้)

9 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง (ซ้อมแซ้มระบบประปำบ้อน้ ำ 760.00          760.00           ร้ำนพนำดุลพำนินย้ ร้ำนพนำดุลพำนินย้ 46/2564 วันท่ี 27 มกรำคม 2564

พุร้อนผำบ้อง)

10 จัดซ้ือน้ ำมัน เดือน ก.พ. 2564 12,477.90      12,477.90       บ.สุขุมเซอร้วิส สำขำ มส. บ.สุขุมเซอร้วิส สำขำ มส. 47/2564 วันท่ี 27 มกรำคม 2564

11 งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงง้นบ้ำนงำนครัว 1,950.00        1,950.00         ร้ำนสุขสมำยเฟอร้นิเจอร้ ร้ำนสุขสมำยเฟอร้นิเจอร้ 48/2564 วันท่ี 27 มกรำคม 2564

12 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรป้บัติงำนด้ำนพสัดุ 

ประจ ำเดือน มกรำคม 64 8,000.00        8,000.00         น.ส.เพ็ญนภำ ป้ญญำไว น.ส.เพ็ญนภำ ป้ญญำไว 6472564 วันท่ี 4 มกรำคม 25654

13
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

13 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรจัดต้ังศูนย้ปฏิบัติกำร 8,500.00        8,500.00         วิธี น.ส.สุขฤทัย ชัยชนะโรจน้ น.ส.สุขฤทัย ชัยชนะโรจน้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 68/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

ร้วม (อ ำเภอเมืองแม้ฮ้องสอน) เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรจัดต้ังศูนย้ปฏิบัติกำร 8,500.00        8,500.00         น.ส.สุมิตตรำ สกุลจรรยำดี น.ส.สุมิตตรำ สกุลจรรยำดี 69/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

ร้วม (อ ำเภอเมืองแม้ฮ้องสอน)

15 จ้ำงเหมำปฏิบัติซ้อมแซ้มไฟฟ้ำ 7,000.00        7,000.00         นำยจิรำภัส แก้วชลธำร นำยจิรำภัส แก้วชลธำร 70/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

16 จ้ำงเหมำปฏิบัติซ้อมแซ้มประปำ 7,000.00        7,000.00         นำยสิงห้ค ำ กวำงทู นำยสิงห้ค ำ กวำงทู 71/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

17 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณัย 7,000.00        700.00           นำยตุลำกำร มูลโลก นำยตุลำกำร มูลโลก 72/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

18 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณัย 7,000.00        7,000.00         นำยพัทรพงษ้ วนำศิริ นำยพัทรพงษ้ วนำศิริ 73/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

19 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณัย 7,000.00        7,000.00         นำยอุดม ไพรบำรมี นำยอุดม ไพรบำรมี 74/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

20 จ้ำงเหมำงำนศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         นำยกิตติพิชญ้ อรรถเวช นำยกิตติพิชญ้ อรรถเวช 75/2564 วันท่ี 47 มกรำคม 2564

21 จ้ำงเหมำงำนศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ 76/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

22 จ้ำงเหมำงำนศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         นำยอแกง บุญชำญ นำยอแกง บุญชำญ 77/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

23 จ้ำงเหมำงำนศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         นำยกมล อุ้นใจ นำยกมล อุ้นใจ 78/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

24 จ้ำงเหมำประชำสัมพันธ้เชิงรุก 7,000.00        7,000.00         นำยสุรัตน้ บุปผำเพรช นำยสุรัตน้ บุปผำเพรช 79/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

25 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข 8,000.00        8,000.00         น.ส.กฤษดำพร วรจำรุวรรณ น.ส.กฤษดำพร วรจำรุวรรณ 80/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

26 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนศูนย้บริกำรคนพิกำร 7,000.00        7,000.00         น.ส.ณัฐนิชำ ป้้นทอง น.ส.ณัฐนิชำ ป้้นทอง 81/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

27 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 7,000.00        7,000.00         วิธี น.ส.อมรรัตน้ วิภำกรสกุล น.ส.อมรรัตน้ วิภำกรสกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 82/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

28 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 7,000.00        7,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.นุชนำถ กำญจนคีรีชล น.ส.นุชนำถ กำญจนคีรีชล และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 83/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

29 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 7,000.00        7,000.00         น.ส.สุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้ น.ส.สุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้ 84/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

30 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 7,000.00        7,000.00         น.ส.รัตนำ มงคล น.ส.รัตนำ มงคล 85/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

31 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         นำยชนะสรณ้ ฉันชัย นำยชนะสรณ้ ฉันชัย 86/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

32 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         นำยปรเมธฐ้ กระจ้ำงดี นำยปรเมธฐ้ กระจ้ำงดี 87/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

33 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         น.ส.ศศิวิมล มำรุณ น.ส.ศศิวิมล มำรุณ 88/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

34 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         นำยวรำกำร โยกุลัย นำยวรำกำร โยกุลัย 89/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

35 ซ้อมรถพยำบำลเลขทะเบียน กข 735 แม้ฮ้องสอน 6,000.00        6,000.00         หจก.ชำณยุทธ ชนะยนต้ หจก.ชำณยุทธ ชนะยนต้ 90/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

36 จ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวัน ศพด.ผำบ้อง 14,800.00      14,800.00       นำงศิริพร ประเจิด นำงศิริพร ประเจิด 91/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

37 จ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวัน ศพด.ห้วยเดือ 10,000.00      10,000.00       น.ส.พีพร ฟูเกียรติธนชัย น.ส.พีพร ฟูเกียรติธนชัย 92/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

38 จ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวัน ศพด.ห้วยเสือเฒ้ำ 7,200.00        7,200.00         สำยสุดำ ฟูเกียรติธนชัย สำยสุดำ ฟูเกียรติธนชัย 93/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

39 จ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวัน ศพด.น้ ำส้อม 5,600.00        5,600.00         น.ส.วำสนำ ไพรพฤติอมร น.ส.วำสนำ ไพรพฤติอมร 94/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

40 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 16 ป้ำย 9,239.00        9,239.00         หจก.พงษ้วิวัฒนำกุล หจก.พงษ้วิวัฒนำกุล 95/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

41 จ้ำงซ้อมแซ้มคอนโทรลเลอร้ ย่ีห้อ NPE หมำยเลข 1,750.00        1,750.00         ร้ำนเสียง สี เสียง ร้ำนเสียง สี เสียง 96/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

42 จ้ำงเหมำซ้อมแวมล ำโพง 15*15 1,750.00        1,750.00         วิธี ร้ำนเสียง สี เสียง ร้ำนเสียง สี เสียง มีคุณสมบัติถูกต้อง 97/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

43 จ้ำงเหมำซ้อมแซมรถยนต้ส้วนกลำง 3,612.00        3,612.00         เฉพำะเจำะจง บ.ธำรำ จ ำกัด บ.ธำรำ จ ำกัด และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 98/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

หมำยเลขทะเบียน 80-1844 มส.

44 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย 7 วันอันตรำยเทศกำลป้ใหม้ 510.00          510.00           หจก.พงษ้วิวัฒนำกุล หจก.พงษ้วิวัฒนำกุล 99/2564 วันท่ี 4 มกรำคม 2564

45 จ้ำงเหมำจัดท ำตรำยำง (กองกำรศึกษำ) 350.00          350.00           ร้ำนนิวอำร้ต ร้ำนนิวอำร้ต 100/2564 วันท่ี 12 มกรำคม 2564

46 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ (กอคลัง) 850.00          850.00           ร้ำนดีใดนำไมท้ ร้ำนดีใดนำไมท้ 101/2564 วันท่ี 12 มกรำคม 2564

47 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ 550.00          550.00           ร้ำนชัยโย ไอทีซัพพลำย ร้ำนชัยโย ไอทีซัพพลำย 102/2564 วันท่ี 12 มกรำคม 2564

(หมำยเลข 416-62-0081)

48 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ 550.00          550.00           ร้ำนชัยโย ไอทีซัพพลำย ร้ำนชัยโย ไอทีซัพพลำย 103/2564 วันท่ี 12 มกรำคม 2564

(หมำยเลข 416-62-0072)

49 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ 990.00          990.00           ร้ำนชัยโย ไอทีซัพพลำย ร้ำนชัยโย ไอทีซัพพลำย 104/2564 วันท่ี 12 มกรำคม 2564

(หมำยเลข 416-62-0083)

50 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ 850.00          850.00           ร้ำนชัยโย ไอทีซัพพลำย ร้ำนชัยโย ไอทีซัพพลำย 105/2564 วันท่ี 12 มกรำคม 2564

(เคร่ืองปร้ินเตอร้ Epson L 3110)

51 จ้ำงเหมำค้ำป้ำยไวนิล เพ่ือปรัชำสัมพันธ้แผนท่ีภำษี 1,310.00        1,310.00         หจก.พงษ้วิวัฒนำกุล หจก.พงษ้วิวัฒนำกุล 106/2564 วันท่ี 15 มกรำคม 2564

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  มกราคม   2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

52 จ้ำงซ้อมแซมรถยนต้ส้วนกลำง 13,550.00      13,550.00       วิธี อู้หลุยส้เซอร้วิส อู้หลุยส้เซอร้วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง 107/2564 วันท่ี 20 มกรำคม 2564

หมำยเลขทะเบียน บก 3319 มส. เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

53 จ้ำงเหมำซ้อมแซมรถยนต้ส้วนกลำง 3,300.00        3,300.00         หจก.ชำญยุทธ ชนะยนต้ หจก.ชำญยุทธ ชนะยนต้ 108/2564 วันท่ี 25 มกรำคม 2564

หมำยเลขทะเบียน กข 1411 มส.

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  มกราคม   2564



                                                                                                                      แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  มกราคม   2564



                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  มกราคม   2564



                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  มกราคม   2564

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564



                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  มกราคม   2564



                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  มกราคม   2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือผ้ำสีเหลืองพร้อมหว้งมะละกอ 149.00          149.00           วิธี ร้ำน อรุณโรจน้ ร้ำน อรุณโรจน้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 49/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เพ่ือใช้ในงำนของ อบต.ผำบ้อ เฉพำะเจำะจง 149.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว(สำยยำงีฟ้ำ 1,892.00        1,892.00         วิธี หจก.อุดมอะไหล้ หจก.อุดมอะไหล้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 50/2564 ลว.4 มกรำคม 2564

ขนดำ 5 หุน) เฉพำะเจำะจง 1,892.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส้ง(น้ ำมันเคร่ือง) 180.00          180.00           วิธี หจก.อุดมอะไหล้ หจก.อุดมอะไหล้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 51/2564 ลว.4 มกรำคม 2564

รถหมำยเลขทะเบียน กข 435 เฉพำะเจำะจง 180.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส้ง 3,600.00        3,600.00         วิธี หจก.อุดมอะไหล้ หจก.อุดมอะไหล้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 52/2564 ลว.4 มกรำคม 2564

(แบตเตอร้ร่ีรถยนต้)  กข 1411 มส เฉพำะเจำะจง 3,600.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จัดซ้ือครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้(สำธำรณสุข) 26,090.00      26,090.00       วิธี ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย ร้ำนชัยโญ ไอทีซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 53/2564 ลว.16 มกรำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 26,090.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จัดซ้ือครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้(กองคลัง) 38,590.00      38,590.00       วิธี ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย ร้ำนชัยโญ ไอทีซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 54/2564 ลว.16 มกรำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 38,590.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จัดซ้ือชุดโครมไฟโซล้ำเซลล้ จ ำนวน 16 ชุด 115,900.00    115,900.00     วิธี ร้ำน บุญสุข  พำนัญ ร้ำน บุญสุข พำนัญ มีคุณสมบัติถูกต้อง 55/2564 ลว.17 มกรำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 115,900.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จัดซ้ือครุภัณฑ้คอมพิวเตร้(กองช้ำง) 27,590.00      27,590.00       วิธี ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย ร้ำน ชัยโย ไอทีซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 56/2564 ลว.16 มกรำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 27,590.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จัดซ้ือวัสดุฝ้กอบรมโครงกำรออกแบบ 3,215.00        3,215.00         วิธี บ.เซเว้นโปรอินเตอร้เทเด จ ำดัด บ.เซเว้นโปรอินเตอร้เทเด จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 57/2564 ลว.18 มกรำคม 2564

บรรจุภัณฑ้ก่ึงทอ เฉพำะเจำะจง 3,215.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ้  2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 28  กุมภาพันธ้  2564



10 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในงำนส ำนักงำนปลัด 185.00          185.00           วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 58/2564 ลว.18 มกรำคม 2564

อบต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 185.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันศพด.ผำบ้อง 12,580.00      12,580.00       วิธี นำงสำวศิริพร ประเจิด นำงสำวศิริพร ประเจิด มีคุณสมบัติถูกต้อง 110/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 12,580.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันศพด.ห้วยเด่ือ 8,500.00        8,500.00         วิธี นำงสำวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย นำงสำวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 111/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 8,500.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันศพด.ห้วยเสือเฒ้ำ 6,120.00        6,120.00         วิธี นำงสำวสุดำ ฟูเกียรติพนชัย นำงสำวสุดำ ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 112/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 61,20.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันศพด.น้ ำส้อม 4,760.00        4,760.00         วิธี นำงสำววำสนำ ไพรพฤติอมร นำงสำววำสนำ ไพรพฤติอมร มีคุณสมบัติถูกต้อง 113/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 4,760.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรปฎิบัติงำนด้ำนพัสดุ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวเพ็ญนภำ ป้ญญำไว นำงสำวเพ็ญนภำ ป้ญญำไว มีคุณสมบัติถูกต้อง 114/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

ประจ ำเด่ือน กุมภำพันธ้ 2564 เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรจัดต้ังศูนย้ปฎิบัติกำรร้วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นำงสำวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน้ นำงสำวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 115/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

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

7 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรจัดต้ังศูนย้ปฎิบัติกำรร้วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นำงสำวสุมิตรำ สกุลจรรยำดี นำงสำวสุมิตรำ สกุลจรรยำดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 116/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

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

8 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนซ้อมแซมไฟฟ้ำ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยจิรภัส แก้วชลธำร นำยจิรภัส แก้วชลธำร มีคุณสมบัติถูกต้อง 117/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนซ้อมแซมประปำ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยสิงห้ค ำ กวำงทู นำยสิงหห้ค ำ กวำงทู มีคุณสมบัติถูกต้อง 118/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

10 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันะบรรเทำสำธำรณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยตุลำกำร มูลโลก นำยตุลำกำร มูลโลก มีคุณสมบัติถูกต้อง 119/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



11 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันะบรรเทำสำธำรณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยพัทรพงษ้  วนำศิริ นำยพัทรพงษ้  วนำศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง 120/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันะบรรเทำสำธำรณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยอุดม ไพรปรำมี นำยอุดม ไพรปรำมี มีคุณสมบัติถูกต้อง 121/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 จ้ำงเหมำโครงกำรศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยกิตติพัชญ้ อรรถเวช นำยกิตติพัชญ้ อรรถเวช มีคุณสมบัติถูกต้อง 122/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จ้ำงเหมำโครงกำรศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ มีคุณสมบัติถูกต้อง 123/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

15 จ้ำงเหมำโครงกำรศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยแกง บุญชำญ นำยแกง บุญชำญ มีคุณสมบัติถูกต้อง 124/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

16 จ้ำงเหมำโครงกำรศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยกมล อุ้นใจ นำยกมล อุ้นใจ มีคุณสมบัติถูกต้อง 125/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

17 จ้ำงเหมำโครงกำรประชำสัมพันธ้เชิงรุก 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยสุรัตน้ ปุบผำเพชร นำยสุรัตน้ ปุบผำเพชร มีคุณสมบัติถูกต้อง 126/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

18 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวกฤษดำพร วรจำรุวรรณ นำงสำวกฤษดำพร วรจำรุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 127/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

19 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนศูนย้บริกำรคนพิกำร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวณัฐณิชำ ป้้นทอง นำงสำวณัฐณิชำ ป้้นทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง 128/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

20 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวอมรรัตน้ วิภำกรสกุล นำงสำวอมรรัตน้ วิภำกรสกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 129/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

21 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวนุชนำถ กำญจนคีรีชล นำงสำวนุชนำถ กำญจนคีรีชล มีคุณสมบัติถูกต้อง 130/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

22 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวสุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้ นำงสำวสุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 131/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



23 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวรัตนำ มงคล นำงสำวรัตนำ มงคล มีคุณสมบัติถูกต้อง 132/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

24 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยชนะสรณ้ ฉันชัย นำยชนะสรณ้ ฉันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 133/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

25 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยปรเมธฐ้ กระจ้ำงดี นำยปรเมธฐ้ กระจ้ำงดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 134/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

26 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวศสิวิมล มำรุณ นำงสำวศสิวิมล มำรุณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 135/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

27 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยวรำกร โยกุลัย นำยวรำกร โยกุลัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 136/2564 ลว.1 กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

28 จ้ำงซ้อมแซมรถยนต้ฏ้้ชีพกู้ภัย บค 4363 1,300.00        1,300.00         วิธี ร้ำนศิริมงคล กำรเบำะ ร้ำนศิริมงคล กำรเบำะ มีคุณสมบัติถูกต้อง 137/2564 ลว.4 กุมภำพันธ้ 2564

แม้ฮ้องสอน เฉพำะเจำะจง 1,300-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

29 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรและอำหำรว้ำงประชุมสภำ 3,330.00        3,300.00         วิธี นำงพรพิมล เทียนแท้ นำงพรพิมล เทียนแท้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 138/2564 ลว.8 กุมภำพันธ้ 2564

สมัยสำมัญคร้ังท่ี1/64 เฉพำะเจำะจง 3,300.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

30 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำรสร้ำงฝำยชะลอ 488.00          488.00           วิธี หจก.หงษ้วิวีฒนำกุล หจก.หงษ้วิวีฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 139/2564 ลว.10 กุมภำพันธ้ 2564

ชุมชนป้องกันไฟป้ำและหมอกควัน ประจ ำป้ 2546 เฉพำะเจำะจง 480.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

31 จ้ำงเหมำติดต้ังผ้ำม้ำน กองช้ำง อบต.ผำบ้อง 11,500.00      11,500.00       วิธี ร้ำน ท ำใบ ร้ำน ท ำใบ มีคุณสมบัติถูกต้อง 140/2564 ลว.18กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 11,500.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

32 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรฝ้กกลุ้มอำชีพกำร 260.00          260.00           วิธี หจก.หงษ้วิวีฒนำกุล หจก.หงษ้วิวีฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 141/2564 ลว.18กุมภำพันธ้ 2564

บรรจุภัณฑ้ก่ึงทอ เฉพำะเจำะจง 260.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

33 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร ศพด.ผำบ้อง 13,320.00      13,320.00       วิธี นำงศิริพร ปะเจิด นำงศิริพร ปะเจิด มีคุณสมบัติถูกต้อง 142/2564 ลว.18กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 13,320.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

34 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร ศพด.ห้วยเด่ือ 9,000.00        9,000.00         วิธี นำงสำวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย นำงสำวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 143/2564 ลว.18กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 9,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



35 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร ศพด.ห้วยเสือเฒ้ำ 6,480.00        6,480.00         วิธี นำงสำวสุดำ ฟูเกียรติพนชัย นำงสำวสุดำ ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 144/2564 ลว.18กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 6,480.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

36 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร ศพด.น้ ำส้อม 5,040.00        5,040.00         วิธี นำงสำววำสนำ ไพรพฤติอมร นำงสำววำสนำ ไพรพฤติอมร มีคุณสมบัติถูกต้อง 144/2564 ลว.18กุมภำพันธ้ 2564

เฉพำะเจำะจง 5,040.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ้  2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 28  กุมภาพันธ้  2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส้ง (ยำงรถยนต้) 31,120.00      31,120.00       วิธี หจก.อุดมอะไหล้ หจก.อุดมอะไหล้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 59/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

ของทะเบียน บค-3319 มส. จ ำนวน 3 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 31,120.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 6,500.00        6,500.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 60/2564 ลว.3 มีนำคม 2564

(กระดำษ A4) เพ่ือใช้ในงำนกองช้ำง เฉพำะเจำะจง 6,500.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 6,865.00        6,865.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 61/2564 ลว.3 มีนำคม 2564

เพ่ือใช้ในงำนส ำนักปลัด เฉพำะเจำะจง 6,865.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร 13,220.00      13,220.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 62/2564 ลว.3 มีนำคม 2564

เพ่ือใช้ในงำนกองคลัง เฉพำะเจำะจง 13,220.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร (กระสอบ) โครงกำรฝำย 18,500.00      18,500.00       วิธี ร้ำน บุญสุข  พำนิชย้ ร้ำน บุญสุข พำนิชย้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 63/2564 ลว.3 มีนำคม 2564

ชะลอควำมชุ้มช้ืนป้องกันไฟป้ำและหมอกควัน เฉพำะเจำะจง 18,500.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรจ ำนวน 5 รำยกำร ตำม 1,000.00        1,000.00         วิธี หจก.อุดมอะไหล้ หจก.อุดมอะไหล้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 64/2564 ลว.5 มีนำคม 2564

โครงกำรฝำยชะลอควำมชุ้มช้ืนป้องกันไฟป้ำ เฉพำะเจำะจง 1,000.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง(ท้อประปำ)จ ำนวน 19 รำยกำร 59,270.00      59,270.00       วิธี ร้ำน บุญสุข  พำนิชย้ ร้ำน บุญสุข  พำนิชย้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 65/2564 ลว.9 มีนำคม 2564

เพ่ือสนับสนุนให้กับ ม.2 บ้ำนป้ำปุ้ เฉพำะเจำะจง 59,270.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง (ท้อประปำ) เพ่ือสนับสนุน 15,920.00      15,920.00       วิธี ร้ำน บุญสุข  พำนิชย้ ร้ำน บุญสุข พำนิชย้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 66/2564 ลว.10 มีนำคม 2564

ให้กับ ม.4 บ้ำนแม้สะกึด เฉพำะเจำะจง 15,920.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 25 รำยกำร 70,255.00      70,255.00       วิธี ร้ำน บุญสุข  พำนิชย้ ร้ำน บุญสุข พำนิชย้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 67/2564 ลว.11 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 70,255.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 31  มีนาคม  2564



10 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน เดือน มีนำคม 25,596.90      25,596.90       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 69/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

วันท่ี 1 - 15 มีนำคม 2564 เฉพำะเจำะจง 25,596.90 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน เดือน มีนำคม 21,609.60      21,609.60       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 70/2564 ลว. 15 มีนำคม 2564

วันท่ี 16-31 มีนำคม 2564 เฉพำะเจำะจง 21,609.60 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส้ง (ยำงรถยนต้) 13,559.98      13,559.98       วิธี บริษัท โตโยต้ำ จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 71/2564 ลว.15 มีนำคม 2564

จ ำนวน 1 รำยกำร ของทะเบียน นข 477 มส. เฉพำะเจำะจง 13,559.98 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง (ท้อประปำ) เพ่ือสนับสนุน 7,200.00        7,200.00         วิธี ร้ำน ธนำดุล พำนิชย้ ร้ำน ธนำดุล พำนิชย้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 72/2564 ลว. 15 มีนำคม 2564

ให้กับ ม.2 บ้ำนป้ำปุ้ เฉพำะเจำะจง 7,200.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จัดซ้ือวัสดุกีฬำ จ ำนวน 6 รำยกำร 15,000.00      15,000.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 73/2564 ลว. 16 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 15,000.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

15 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟำเรด เคร่ืองวัด 26,270.00      26,270.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 74/2564 ลว. 16 มีนำคม 2564

อุณหภูมิแบบยิงหน้ำผำก หน้ำกำกอนำมัย เฉพำะเจำะจง 26,270.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

16 จัดซ้ือครุภัณฑ้สนง.โต้ะอำหำรส ำหรับเด็ก พร้อม 33,000.00      33,000.00       วิธี ร้ำนสุขสบำย เฟอนร้นิเจอร้ ร้ำนสุขสบำย เฟอร้นิเจอร้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 75/2564 ลว. 29 มีนำคม 2564

เก้ำอ้ี ให้กับ ศพด.น้ ำส้อม จ ำนวน 6 ชุด เฉพำะเจำะจง 33,000.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

17 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ขนำดบรรจุ 39,000.00      39,000.00       วิธี หจก.แมคเนติค มำร้เก็ตต้ิง หจก.แมคเนติค มำร้เก็ตต้ิง มีคุณสมบัติถูกต้อง 76/2564 ลว. 29 มีนำคม 2564

ขวดละ ๑ มิลลิเมตร พร้อมเหรียญห้อยคอ เฉพำะเจำะจง 39,000.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรจัดต้ังศูนย้ปฎิบัติกำรร้วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นำงสำวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน้ นำงสำวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 146/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

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

2 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรจัดต้ังศูนย้ปฎิบัติกำรร้วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นำงสำวสุมิตรำ สกุลจรรยำดี นำงสำวสุมิตรำ สกุลจรรยำดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 147/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

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

3 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนซ้อมแซมไฟฟ้ำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำยจิรพัส แก้วชลธำร นำยจิรพัส แก้วชลธำร มีคุณสมบัติถูกต้อง 148/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



4 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนซ้อมแซมประปำ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยสิงห้ค ำ กวำงทู นำยสิงห้ค ำ กวำงทู มีคุณสมบัติถูกต้อง 149/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยตุลำกำร มูลโลก นำยตุลำกำร มูลโลก มีคุณสมบัติถูกต้อง 150/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยพัทรพงษ้  วนำศิริ นำยพัทรพงษ้  วนำศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง 151/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยอุดม ไพรปรำมี นำยอุดม ไพรปรำมี มีคุณสมบัติถูกต้อง 152/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จ้ำงเหมำโครงกำรศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยกิติพิชญ้ อรรถเวช นำยกิติพิชญ้ อรรถเวช มีคุณสมบัติถูกต้อง 153/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จ้ำงเหมำโครงกำรศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยกมล  อุ้นใจ นำยกมล  อุ้นใจ มีคุณสมบัติถูกต้อง 154/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

10 จ้ำงเหมำโครงกำรศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ มีคุณสมบัติถูกต้อง 155/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จ้ำงเหมำโครงกำรศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยแกง บุญชำญ นำยแกง บุญชำญ มีคุณสมบัติถูกต้อง 156/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จ้ำงเหมำโครงกำรประชำสัมพันธ้เชิงรุก 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยสุรัตน้ ปุบผำเพชร นำยสุรัตน้ ปุบผำเพชร มีคุณสมบัติถูกต้อง 157/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวกฤษดำพร วรจำรุวรรณ นำงสำวกฤษดำพร วรจำรุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 157/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนศูนย้บริกำรคนพิกำร 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวณัฐณิชำ ป้้นทอง นำงสำวณัฐณิชำ ป้้นทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง 158/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

15 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวอมรรัตน้ วิภำกรสกุล นำงสำวอมรรัตน้ วิภำกรสกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 159/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



16 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวนุชนำถ กำญจนคีรีชล นำงสำวนุชนำถ กำญจนคีรีชล มีคุณสมบัติถูกต้อง 160/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

17 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวสุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้ นำงสำวสุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 161/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

18 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวรัตนำ มงคล นำงสำวรัตนำ มงคล มีคุณสมบัติถูกต้อง 162/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

19 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยปรเมธฐ้ กระจ้ำงดี นำยปรเมธฐ้ กระจ้ำงดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 163/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

20 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยชนะสรณ้ ฉันชัย นำยชนะสรณ้ ฉันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 164/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

21 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวศศิวิมล มำรุณ นำงสำวศศิวิมล มำรุณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 165/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

22 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยวรำกร โยกุลัย นำยวรำกร โยกุลัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 166/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

23 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร ศพด.ผำบ้อง 12,580.00      12,580.00       วิธี นำงศิริพร ปะเจิด นำงศิริพร ปะเจิด มีคุณสมบัติถูกต้อง 167/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 12,580.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

24 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร ศพด.ห้วยเด่ือ 11,000.00      11,000.00       วิธี นำงสำวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย นำงสำวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 168/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 11,000.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

25 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร ศพด.ห้วยเสือเฒ้ำ 7,920.00        7,920.00         วิธี นำงสำยสุดำ ฟูเกียรติพนชัย นำงสำยสุดำ ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 169/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,920.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

26 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร ศพด.น้ ำส้อม 6,160.00        6,160.00         วิธี นำงสำววรัญญำ วิถีนิติธรรม นำงสำววรัญญำ วิถีนิติธรรม มีคุณสมบัติถูกต้อง 170/2564 ลว.1 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 6,160.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

27 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซมรถยนต้ 12,879.59      12,879.59       วิธี บ.โตโยต้ำ ล้ำนนำ จ ำกัด บ.โตโยต้ำ ล้ำนนำ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 171/2564 ลว.15 มีนำคม 2564

ทะเบียน นข 477 มส. เฉพำะเจำะจง 12,879.59 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



28 จ้ำงเหมำโครงกำรงำนกิจกำรสภำ อบต.ผำบ้อง 3,500.00        3,500.00         วิธี นำงสำวณัฐพร  บูรณะยุพำพร นำงสำวณัฐพร  บูรณะยุพำพร มีคุณสมบัติถูกต้อง 172/2564 ลว.15 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 3,500.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

29 จ้ำงเหมำโครงกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวธวัลฉัตร้  สุเท่ียง นำงสำวธวัลฉัตร้  สุเท่ียง มีคุณสมบัติถูกต้อง 173/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

30 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำจัดต้ังศูนย้ปฎิบัติกำรร้วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นำงสำวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน้ นำงสำวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 174/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

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

31 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำจัดต้ังศูนย้ปฎิบัติกำรร้วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นำงสำวสุมิตรำ สกุลจรรยำดี นำงสำวสุมิตรำ สกุลจรรยำดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 175/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

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

32 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนซ้อมแซมไฟฟ้ำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำยจิรพัส แก้วชลธำร นำยจิรพัส แก้วชลธำร มีคุณสมบัติถูกต้อง 176/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

33 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนซ้อมแซมประปำ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยสิงห้ค ำ กวำงทู นำยสิงห้ค ำ กวำงทู มีคุณสมบัติถูกต้อง 177/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

34 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยตุลำกำร มูลโลก นำยตุลำกำร มูลโลก มีคุณสมบัติถูกต้อง 178/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

35 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยพัทรพงษ้  วนำศิริ นำยพัทรพงษ้  วนำศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง 179/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

36 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยอุดม ไพรปรำมี นำยอุดม ไพรปรำมี มีคุณสมบัติถูกต้อง 180/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

37 จ้ำงเหมำโครงกำรศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยกิติพิชญ้ อรรถเวช นำยกิติพิชญ้ อรรถเวช มีคุณสมบัติถูกต้อง 181/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

38 จ้ำงเหมำโครงกำรศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ มีคุณสมบัติถูกต้อง 182/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

39 จ้ำงเหมำโครงกำรศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยแกง บุญชำญ นำยแกง บุญชำญ มีคุณสมบัติถูกต้อง 183/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



40 จ้ำงเหมำโครงกำรศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยกมล  อุ้นใจ นำยกมล  อุ้นใจ มีคุณสมบัติถูกต้อง 184/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

41 จ้ำงเหมำโครงกำรประชำสัมพันธ้เชิงรุก 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยสุรัตน้ ปุบผำเพชร นำยสุรัตน้ ปุบผำเพชร มีคุณสมบัติถูกต้อง 185/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

42 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวกฤษดำพร วรจำรุวรรณ นำงสำวกฤษดำพร วรจำรุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 186/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

43 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนศูนย้บริกำรคนพิกำร 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวณัฐณิชำ ป้้นทอง นำงสำวณัฐณิชำ ป้้นทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง 187/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

44 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวอมรรัตน้ วิภำกรสกุล นำงสำวอมรรัตน้ วิภำกรสกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 188/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

45 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวนุชนำถ กำญจนคีรีชล นำงสำวนุชนำถ กำญจนคีรีชล มีคุณสมบัติถูกต้อง 189/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

46 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวสุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้ นำงสำวสุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 190/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

47 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวรัตนำ มงคล นำงสำวรัตนำ มงคล มีคุณสมบัติถูกต้อง 191/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

48 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยชนะสรณ้ ฉันชัย นำยชนะสรณ้ ฉันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 192/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

49 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยปรเมธฐ้ กระจ้ำงดี นำยปรเมธฐ้ กระจ้ำงดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 193/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

50 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวศศิวิมล มำรุณ นำงสำวศศิวิมล มำรุณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 194/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

51 จ้ำงเหมำโครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยวรำกร โยกุลัย นำยวรำกร โยกุลัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 195/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



52 จ้ำงเหมำโครงกำรจัดเก็บรำยได้และประปำ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวณัจสิญำณ้  ฐำกูล นำงสำวณัจสิญำณ้  ฐำกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง 196/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

หมู้บ้ำน เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

53 จ้ำงเหมำโครงกำรงำนกิจกำรสภำ อบต.ผำบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวณัฐพร  บูรณะยุพำพร นำงสำวณัฐพร  บูรณะยุพำพร มีคุณสมบัติถูกต้อง 197/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

54 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร ศพด.ผำบ้อง 4,440.00        4,440.00         วิธี นำงศิริพร ปะเจิด นำงศิริพร ปะเจิด มีคุณสมบัติถูกต้อง 198/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 4,440.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

55 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร ศพด.ห้วยเด่ือ 3,000.00        3,000.00         วิธี นำงสำวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย นำงสำวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 199/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 3,000.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

56 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร ศพด.ห้วยเสือเฒ้ำ 2,160.00        2,160.00         วิธี นำงสำวสุดำ ฟูเกียรติพนชัย นำงสำวสุดำ ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 200/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 2,160.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

57 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร ศพด.น้ ำส้อม 1,680.00        1,680.00         วิธี นำงสำววรัญญำ วิถีนิติธรรม นำงสำววรัญญำ วิถีนิติธรรม มีคุณสมบัติถูกต้อง 201/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 1,680.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

58 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซมรถยนต้ 10,695.00      10,695.00       วิธี หจก.ชำญยุทธ ชนะยนต้ หจก.ชำญยุทธ ชนะยนต้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 202/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

ทะเบียน บค 4363 มส. เฉพำะเจำะจง 10,695.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

59 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซมรถยนต้ 10,530.00      10,530.00       วิธี หจก.ชำญยุทธ ชนะยนต้ หจก.ชำญยุทธ ชนะยนต้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 203/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

ทะเบียน กข 1411 มส. เฉพำะเจำะจง 10,530.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

60 จ้ำงเหมำส ำรวจประชำกรสุนัขและแมว พร้อมข้ึน 3,600.00        3,600.00         วิธี นำงสำวสมศรี  วงศ้ส ำรำญชัย นำงสำวสมศรี  วงศ้ส ำรำญชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 204/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

ทะเบียนต้ังแต้ 31 มีนำคม - 5 พฤษภำคม 2564 เฉพำะเจำะจง 3,600.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

61 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล โครงกำรเสริมสร้ำงผู้สูงอำยุ 510.00          510.00           วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 205/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

กิจกรรม เรียนรู้โรคเข้ำเส่ือมและกำรพอกเข้ำ เฉพำะเจำะจง 510.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

62 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล โครงกำรเสริมสร้ำงผู้สูงอำยุ 510.00          510.00           วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 206/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

กิจกรรม เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉพำะเจำะจง 510.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

63 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล โครงกำรขับเคล่ือนสัตว้ 510.00          510.00           วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 207/2564 ลว.31 มีนำคม 2564

ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ เฉพำะเจำะจง 510.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



64 จ้างเหมาซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ 1,240.00        1,240.00         วิธี ร้านชัยโย ไอที ซัพพลาย ร้านชัยโย ไอที ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้อง 249/2564 ลว. 2 มีนาคม 2564

เลขครุภัณฑ้ 416-60-0045 เฉพาะเจาะจง 1,240.- บาท และเป้นผู้เสนอราคาต ่าสุด

65 จ้างเหมาซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ 550.00          550.00           วิธี ร้านชัยโย ไอที ซัพพลาย ร้านชัยโย ไอที ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้อง 250/2564 ลว. 2 มีนาคม 2564

เลขครุภัณฑ้ 416-60-0047 เฉพาะเจาะจง 550.- บาท และเป้นผู้เสนอราคาต ่าสุด

66 จ้างเหมาซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้  1,240.00        1,240.00         วิธี ร้าน ชัยโย  ไอทีซัพพลาย ร้าน ชัยโย  ไอทีซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้อง 249/2564 ลว. 2 มีนาคม 2564

หมายเลขครุภัณฑ้ 416-60-0045 เฉพาะเจาะจง 1,240.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต ่าสุด

67 จ้างเหมาซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้  550.00          550.00           วิธี ร้าน ชัยโย  ไอทีซัพพลาย ร้าน ชัยโย  ไอทีซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้อง 250/2564 ลว. 2 มีนาคม 2564

หมายเลขครุภัณฑ้ 416-60-0047 เฉพาะเจาะจง 550.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต ่าสุด



                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 31  มีนาคม  2564















ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุประปำ (ท้อประปำ) สนับสนุนให้กับ 59,522.00      59,522.00       วิธี ร้ำน บุญสุข  พำนิชย้ ร้ำน บุญสุข  พำนิชย้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 77/2564 ลว. 1 เมษำยน 2564

ม.4 บ้ำนแม้สะกึด เฉพำะเจำะจง 59,522.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 2 รำยกำร 13,500.00      13,500.00       วิธี ร้ำน บุญสุข พำนิชย้ ร้ำน บุญสุข  พำนิชย้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 78/2564 ลว. 8 เมษำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 13,500.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน เดือน เมษำยน 17,236.10      17,236.10       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 79/2564 ลว. 16 เมษำยน 2564

วันท่ี 1-15 เมษำยน 2564 เฉพำะเจำะจง 17,236.10 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ตรำยำง) เพ่ือสนับสนุน 1,300.00        1,300.00         วิธี ร้ำนนิวอำร้ต ร้ำนนิวอำร้ต มีคุณสมบัติถูกต้อง 80/2564 ลว. 20 เมษำยน 2564

ให้กับกองกำรศึกษำ อบต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 1,300.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ตรำยำง) เพ่ือสนับสนุน 540.00          540.00           วิธี ร้ำนนิวอำร้ต ร้ำนนิวอำร้ต มีคุณสมบัติถูกต้อง 81/2564 ลว. 20 เมษำยน 2564

กองช้ำง อบต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 540.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ตรำยำง) เพ่ือสนับสนุน 170.00          170.00           วิธี ร้ำนนิวอำร้ต ร้ำนนิวอำร้ต มีคุณสมบัติถูกต้อง 82/2564 ลว. 20 เมษำยน 2564

กองคลัง อบต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 170.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จัดซ้ือครุภัณฑ้งำนบ้ำนงำนครัว ตู้เย็น 16,990.00      16,990.00       วิธี บ.สหพำนิช เชียงใหม้ จ ำกัด บ.สหพำนิช เชียงใหม้ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 83/2564 ลว. 20 เมษำยน 2564

ขนำด 15 คิว  จ ำนวน 1 เคร่ือง เฉพำะเจำะจง 16,990.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ตรำยำง) เพ่ือสนับสนุน 300.00          300.00           วิธี ร้ำนนิวอำร้ต ร้ำนนิวอำร้ต มีคุณสมบัติถูกต้อง 84/2564 ลว. 20 เมษำยน 2564

กองคลัง อบต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 300.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 4 รำยกำร เพ่ือสนับ 15,795.00      15,795.00       วิธี ร้ำน บุญสุข  พำนิชย้ ร้ำน บุญสุข  พำนิชย้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 85/2564 ลว. 20 เมษำยน 2564

สนุนให้กับ ม.3 (หย้อมบ้ำนน้ ำเพียงดิน) เฉพำะเจำะจง 15,795.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  เมษายน  2564



10 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 890.00          890.00           วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 86/2564 ลว. 21 เมษำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 890.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จัดซ้ือวัสดุประปำจ ำนวน 6 รำยกำรเพ่ือซ้อมแซม 15,566.00      15,566.00       วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 87/2564 ลว. 21 เมษำยน 2564

ต้อเติมระบบประปำ ภำยใน อบต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 15,566.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร เพ่ือสนับ 59,745.00      59,745.00       วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 88/2564 ลว. 21 เมษำยน 2564

สนุนให้กับ ม.10 บ้ำนหัวน้ ำแม้สะกึด เฉพำะเจำะจง 59,745.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน เดือน เมษำยน 1,470.00        1,470.00         วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 89/2564 ลว. 27 เมษำยน 2564

วันท่ี 1-15 เมษำยน 2564 เฉพำะเจำะจง 1,470.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 11,975.00      11,975.00       วิธี หจก.หิรัญพล  ก้อสร้ำง หจก.หิรัญพล  ก้อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 90/2564 ลว. 29 เมษำยน 2564

เพ่ือช้วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต ต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 11,975.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

15 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำงจ ำนวน 3 รำยกำรเพ่ือปรับปรุง 740.00          740.00           วิธี หจก.หิรัญพล  ก้อสร้ำง หจก.หิรัญพล  ก้อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 91/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

และซ้อมแซมประปำ ม.2 บ้ำนป้ำปุ้ เฉพำะเจำะจง 740.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

16 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร 3,640.00        3,640.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 92/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เพ่ือใช้ในอบต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 3,640.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

17 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 3,587.00        3,587.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 93/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เพ่ือใช้ในงำนส ำนักปลัด เฉพำะเจำะจง 3,587.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

18 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน เดือน เมษำยน 17,776.80      17,776.80       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 94/2564 ลว. 15 เมษำยน 2564

วันท่ี 16-30 เมษำยน 2564 เฉพำะเจำะจง 17,776.80 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ 550.00          550.00           วิธี ร้ำนชัยโย ไอที ซัพพลำย ร้ำนชัยโย ไอที ซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 208/2564 ลว. 16 เมษำยน 2564

เคร่ืองปร้ินเตอร้ เลขครุภัณฑ้ 416-62-0089 เฉพำะเจำะจง 550.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ 550.00          550.00           วิธี ร้ำนชัยโย ไอที ซัพพลำย ร้ำนชัยโย ไอที ซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 209/2564 ลว. 16 เมษำยน 2564

เคร่ืองปร้ินเตอร้ เลขครุภัณฑ้ 416-62-0073 เฉพำะเจำะจง 550.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



3 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ 3,980.00        3,980.00         วิธี ร้ำนชัยโย ไอที ซัพพลำย ร้ำนชัยโย ไอที ซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 210/2564 ลว. 19 เมษำยน 2564

เลขครุภัณฑ้ 416-62-0072 และ 416-62-0074 เฉพำะเจำะจง 3,980.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ 1,090.00        1,090.00         วิธี ร้ำนชัยโย ไอที ซัพพลำย ร้ำนชัยโย ไอที ซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 211/2564 ลว. 19 เมษำยน 2564

เลขครุภัณฑ้ 416-60-0049 เฉพำะเจำะจง 1,090.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ 1,100.00        1,100.00         วิธี ร้ำนชัยโย ไอที ซัพพลำย ร้ำนชัยโย ไอที ซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 212/2564 ลว. 19 เมษำยน 2564

เลขครุภัณฑ้ 416-62-0077 และ 416-54-0026 เฉพำะเจำะจง 1,100.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จ้ำงเหมำซ้อมแซมรถจักรยำนยนต้ส้วนกลำง 2,945.00        2,945.00         วิธี ร้ำนพิทักษ้เจริญยนต้ ร้ำนพิทักษ้เจริญยนต้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 213/2564 ลว. 26 เมษำยน 2564

หมำยเลขทะเบียน กคข 643 แม้ฮ้องสอน เฉพำะเจำะจง 2,945.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จ้ำงเหมำซ้อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต้ส้วนกลำง 29,030.00      29,030.00       วิธี หจก.ชาญยุทธ ชนะยนต์ หจก.ชาญยุทธ ชนะยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 214/2564 ลว. 26 เมษำยน 2564

หมำยเลขทะเบียน กข 1411 แม้ฮ้องสอน เฉพำะเจำะจง 29,030.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จ้ำงเหมำปรับปรุงซ้อมแซมห้องน้ ำ ศพด.ผำบ้อง 7,400.00        7,400.00         วิธี นำยกุศล สุป้นโย นำยกุศล สุป้นโย มีคุณสมบัติถูกต้อง 215/2564 ลว. 26 เมษำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 7,400.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล โครงกำรป้องกันและลด 510.00          510.00           วิธี หจก.หงษ์วิวัฒนากุล หจก.หงษ์วิวัฒนากุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 216/2564 ลว. 8 เมษำยน 2564

อุบัติเหตุทำงถนนช้วงเทศกำลสงกรำนต้ 2564 เฉพำะเจำะจง 510.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

10 จ์างเหมาโครงการปฏิบัติงานด์านพัสดุ 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวธวัลฉัตร์  สุเท่ียง นางสาวธวัลฉัตร์  สุเท่ียง มีคุณสมบัติถูกต์อง 217/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.- บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

11 จ์างเหมาบริการโครงการจัดต้ังศูนย์ปฎิบัติการร์วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นางสาวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน์ นางสาวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน์ มีคุณสมบัติถูกต์อง 218/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

อ่าเภอเมือง มส เฉพาะเจาะจง 8,500.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

12 จ์างเหมาบริการโครงการจัดต้ังศูนย์ปฎิบัติการร์วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นางสาวสุมิตรา สกุลจรรยาดี นางสาวสุมิตรา สกุลจรรยาดี มีคุณสมบัติถูกต์อง 219/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

อ่าเภอเมือง มส เฉพาะเจาะจง 8,500.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

13 จ์างเหมาปฎิบัติงานซ์อมแซมไฟฟ์า 8,000.00        8,000.00         วิธี นายจิรพัส แก์วชลธาร นายจิรพัส แก์วชลธาร มีคุณสมบัติถูกต์อง 220/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.- บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

14 จ์างเหมาปฎิบัติงานซ์อมแซมประปา 7,000.00        7,000.00         วิธี นายสิงห์ค่า กวางทู นายสิงห์ค่า กวางทู มีคุณสมบัติถูกต์อง 221/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด



15 จ์างเหมาโครงการป์องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นายตุลาการ มูลโลก นายตุลาการ มูลโลก มีคุณสมบัติถูกต์อง 222/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

16 จ์างเหมาโครงการป์องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นายพัทรพงษ์  วนาศิริ นายพัทรพงษ์  วนาศิริ มีคุณสมบัติถูกต์อง 223/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

17 จ์างเหมาโครงการป์องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นายอุดม ไพรปรามี นายอุดม ไพรปรามี มีคุณสมบัติถูกต์อง 224/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

18 จ์างเหมาโครงการศูนย์เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายกิติพิชญ์ อรรถเวช นายกิติพิชญ์ อรรถเวช มีคุณสมบัติถูกต์อง 225/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

19 จ์างเหมาโครงการศูนย์เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายชัยชนะ ธนานุรัตนา นายชัยชนะ ธนานุรัตนา มีคุณสมบัติถูกต์อง 226/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

20 จ์างเหมาโครงการศูนย์เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายแกง บุญชาญ นายแกง บุญชาญ มีคุณสมบัติถูกต์อง 227/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

21 จ์างเหมาโครงการศูนย์เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายกมล  อ์ุนใจ นายกมล  อ์ุนใจ มีคุณสมบัติถูกต์อง 228/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.- บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

22 จ์างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 7,000.00        7,000.00         วิธี นายสุรัตน์ ปุบผาเพชร นายสุรัตน์ ปุบผาเพชร มีคุณสมบัติถูกต์อง 229/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

23 จ์างเหมาปฎิบัติงานด์านสาธารณสุข 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวกฤษดาพร วรจารุวรรณ นางสาวกฤษดาพร วรจารุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต์อง 230/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

24 จ์างเหมาปฎิบัติงานศูนย์บริการคนพิการ 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวณัฐณิชา ป์์นทอง นางสาวณัฐณิชา ป์์นทอง มีคุณสมบัติถูกต์อง 231/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

25 จ์างเหมาปฎิบัติงานบริการท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวนุชนาถ กาญจนคีรีชล นางสาวนุชนาถ กาญจนคีรีชล มีคุณสมบัติถูกต์อง 232/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

26 จ์างเหมาปฎิบัติงานบริการท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวสุธีรา รัญศิลาราษฎร์ นางสาวสุธีรา รัญศิลาราษฎร์ มีคุณสมบัติถูกต์อง 233/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด



27 จ์างเหมาปฎิบัติงานบริการท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวรัตนา มงคล นางสาวรัตนา มงคล มีคุณสมบัติถูกต์อง 234/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

28 จ์างเหมาปฎิบัติงานบริการท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวอมรรัตน์ วิภากรสกุล นางสาวอมรรัตน์ วิภากรสกุล มีคุณสมบัติถูกต์อง 235/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

29 จ์างเหมาโครงการหน์วยก์ูภัย อบต.ผาบ์อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นายชนะสรณ์ ฉันชัย นายชนะสรณ์ ฉันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 236/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

30 จ์างเหมาโครงการหน์วยก์ูภัย อบต.ผาบ์อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นายปรเมธฐ์ กระจ์างดี นายปรเมธฐ์ กระจ์างดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 237/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

31 จ์างเหมาโครงการหน์วยก์ูภัย อบต.ผาบ์อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวศศิวิมล มารุณ นางสาวศศิวิมล มารุณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 238/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

32 จ์างเหมาโครงการหน์วยก์ูภัย อบต.ผาบ์อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวณิชาภัทร  ศรีสุวรรณ นางสาวณิชาภัทร  ศรีสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 239/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

33 จ์างเหมาโครงการจัดเก็บรายได์และประปา 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวณัจสิญาณ์  ฐากูล นางสาวณัจสิญาณ์  ฐากูล มีคุณสมบัติถูกต้อง 240/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

หม์ูบ์าน เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

34 จ์างเหมาโครงการงานกิจการสภา อบต.ผาบ์อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวณัฐพร  บูรณะยุพาพร นางสาวณัฐพร  บูรณะยุพาพร มีคุณสมบัติถูกต้อง 241/2564 ลว. 30 เมษำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.- บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

35 จ์างเหมาท่าป์ายไวนิล เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ 200.00          200.00           วิธี หจก.หงษ์วิวัฒนากุล หจก.หงษ์วิวัฒนากุล มีคุณสมบัติถูกต์อง 268/2564 ลว.29 เมษายน 2564

จัดหาโซล์าเซลล์ป์าป์ุ พร์อมตอกตาไก์ เฉพาะเจาะจง 200.- บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด

36 จ์างเหมาท่าป์ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ 1,020.00        1,020.00         วิธี หจก.หงษ์วิวัฒนากุล หจก.หงษ์วิวัฒนากุล มีคุณสมบัติถูกต์อง 269/2564 ลว.29 เมษายน 2564

"จุดให์บริการประชาชน" ติดต้ังหน์า อบต. เฉพาะเจาะจง 1,020.- บาท และเป์นผ์ูเสนอราคาต่่าสุด



                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  เมษายน  2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน เดือน พฤษภำคม 15,425.70      15,425.70       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 95/2564 ลว. 3 พฤษภำคม 2564

วันท่ี 1 - 15 พฤษภำคม 2564 เฉพำะเจำะจง 15,425.70 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 จัดซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564 925.00          925.00           วิธี น้ ำด่ืมสำยหมอก น้ ำด่ืมสำยหมอก มีคุณสมบัติถูกต้อง 124/2564 ลว. 3 พฤษภำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 925.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 จัดซ้ือครุภัณฑ้ยำนพำหนะ (รถจักรยำนยนต้) 54,000.00      54,000.00       วิธี บ.สหพำนิช เชียงใหม้ จ ำกัด บ.สหพำนิช เชียงใหม้ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 96/2564 ลว. 5 พฤษภำคม 2564

เพ่ือใช้ในงำนกองคลัง เฉพำะเจำะจง 54,000.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้ โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันและ 35,050.00      35,050.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.อุดมอะไหล้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 97/2564 ลว. 11 พฤษภำคม 2564

ควบุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน้ำ 2019 เฉพำะเจำะจง 35,050.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ เพ่ือใช้ในงำนส ำนักปลัด 9,360.00        9,360.00         วิธี ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 98/2564 ลว. 12 พฤษภำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 9,360.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง เพ่ือซ้อมแซมท่ีอยู้อำศัย 1,125.00        1,125.00         วิธี หจก.หิรัญพล  ก้อสร้ำง หจก.หิรัญพล  ก้อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 101/2564 ลว. 12 พฤษภำคม 2564

ท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติ ม.2 บ้ำนป้ำปุ้ เฉพำะเจำะจง 1,125.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง เพ่ือซ้อมแซมท่ีอยู้อำศัย 2,995.00        2,995.00         วิธี หจก.หิรัญพล  ก้อสร้ำง หจก.หิรัญพล  ก้อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 102/2564 ลว. 13 พฤษภำคม 2564

ท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติ ม.1 และ ม.4 เฉพำะเจำะจง 2,995.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จัดซ้ือวัสุดไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือซ้อมแซมตู้จ ำหน้ำย 3,750.00        3,750.00         วิธี ร้ำน K.T.N. POWER 1 ร้ำน K.T.N. POWER 1 มีคุณสมบัติถูกต้อง 103/2564 ลว. 3 พฤษภำคม 2564

ระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู้ 11 บ้ำนม้อนตะแลง เฉพำะเจำะจง 3,750.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง จ ำนวน 9 รำยกำร เพ่ือบ ำรุง 4,440.00        4,440.00         วิธี ร้าน ธนาดุล พานิชย้ ร้าน ธนาดุล พานิชย้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 104/2564 ลว. 13 พฤษภำคม 2564

ซ้อมแซมระบบประปำ ม.2 บ้ำนป้ำปุ้ และ อบต. เฉพำะเจำะจง 4,440.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 31  พฤษภาคม  2564



10 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน เดือน พฤษภำคม 21,906.10      21,906.10       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 105/2564 ลว. 17 พฤษภำคม 2564

วันท่ี 16-31 พฤษภำคม 2564 เฉพำะเจำะจง 21,906.10 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 1,030.00        1,030.00         วิธี หจก.อุดมอะไหล้ หจก.อุดมอะไหล้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 106/2564 ลว. 17 พฤษภำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 1,030.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส้ง จ ำนวน 6 1,590.00        1,590.00         วิธี หจก.อุดมอะไหล้ หจก.อุดมอะไหล้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 107/2564 ลว. 17 พฤษภำคม 2564

รำยกำร เฉพำะเจำะจง 1,590.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง จ ำนวน 9 รำยกำร ให้กับ 31,720.00      31,720.00       วิธี บ. โว อินโนเวช่ัน จ ำกัด บ. โว อินโนเวช่ัน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 108/2564 ลว. 19 พฤษภำคม 2564

ม.3 บ้ำนห้วยเด่ือ (หย้อมบ้ำนห้วยปูแกง) เฉพำะเจำะจง 31,720.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร ให้กับ 55,300.00      55,300.00       วิธี บ. โว อินโนเวช่ัน จ ำกัด บ. โว อินโนเวช่ัน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 109/2564 ลว. 19 พฤษภำคม 2564

ม.7 บ้ำนห้วยแก้ว เฉพำะเจำะจง 55,300.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

15 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง จ ำนวน 13 รำยกำร ให้กับ 26,715.00      26,715.00       วิธี บ. โว อินโนเวช่ัน จ ำกัด บ. โว อินโนเวช่ัน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 110/2564 ลว. 19 พฤษภำคม 2564

ม.8 บ้ำนห้วยเสือเฒ้ำ เฉพำะเจำะจง 26,715.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

16 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร ให้กับ 15,240.00      15,240.00       วิธี บ. โว อินโนเวช่ัน จ ำกัด บ. โว อินโนเวช่ัน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 111/2564 ลว. 19 พฤษภำคม 2564

ม.11 บ้ำนม้อนตะแลง เฉพำะเจำะจง 15,240.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

17 จัดซ้ือทรำยอะเบท น้ ำยำพ้นยุง สเปรย้ก ำจัดยุง 59,965.00      59,965.00       วิธี บ. โว อินโนเวช่ัน จ ำกัด บ. โว อินโนเวช่ัน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 112/2564 ลว. 19 พฤษภำคม 2564

เพ่ือป้องกันกำรระบำดของโรคไข้เลือดออก เฉพำะเจำะจง 59,965.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ จ ำนวน 1 รำยกำร 350.00          350.00           วิธี ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 113/2564 ลว. 19 พฤษภำคม 2564

ให้กับ กองช้ำง อบต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 350.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ จ ำนวน 4 รำยกำร 2,200.00        2,200.00         วิธี ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 247/2564 ลว. 6 พฤษภำคม 2564

เพ่ือใช้ในงำนกองคลัง เฉพำะเจำะจง 2,200.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล เพ่ือน ำไปติดตำมคลอด 7,500.00        7,500.00         วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนากุล หจก.หงษ้วิวัฒนากุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 242/2564 ลว. 3 พฤษภำคม 2564

ส้งน้ ำ (ห้ำมท้ิงขยะ) จ ำนวน 5 ป้ำย เฉพำะเจำะจง 7,500.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



2 จ้ำงเหมำท ำสต๊ิกเกอร้ไดคัท"ใช้ในรำชกำร 420.00          420.00           วิธี ร้ำนนิวอำร้ต ร้ำนนิวอำร้ต มีคุณสมบัติถูกต้อง 248/2564 ลว. 6 พฤษภำคม 2564

เท้ำน้ัน" เพ่ือติดรถจักรยำนยนต้ จ ำนวน 6 ชุด เฉพำะเจำะจง 420.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 จ้ำงเหมำซ้อมแซมเคร่ืองเล่ือยยนต้ จ ำนวน 2,110.00        2,110.00         วิธี หจก.อุดมอะไหล้ หจก.อุดมอะไหล้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 251/2564 ลว. 17 พฤษภำคม 2564

4 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 2,110.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ จ ำนวน 550.00          550.00           วิธี ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 252/2564 ลว. 19 พฤษภำคม 2564

2 เคร่ือง ให้กับกองช้ำง อบต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 550.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จ้างเหมาโครงการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวธวัลฉัตร้  สุเท่ียง นางสาวธวัลฉัตร้  สุเท่ียง มีคุณสมบัติถูกต้อง 253/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.- บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

6 จ้างเหมาบริการโครงการจัดต้ังศูนย้ปฎิบัติการร้วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นางสาวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน้ นางสาวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 254/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

อ่าเภอเมือง มส เฉพาะเจาะจง 8,500.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

7 จ้างเหมาบริการโครงการจัดต้ังศูนย้ปฎิบัติการร้วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นางสาวสุมิตรา สกุลจรรยาดี นางสาวสุมิตรา สกุลจรรยาดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 255/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

อ่าเภอเมือง มส เฉพาะเจาะจง 8,500.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

8 จ้างเหมาปฎิบัติงานซ้อมแซมไฟฟ้า 8,000.00        8,000.00         วิธี นายจิรพัส แก้วชลธาร นายจิรพัส แก้วชลธาร มีคุณสมบัติถูกต้อง 256/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.- บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

9 จ้างเหมาปฎิบัติงานซ้อมแซมประปา 7,000.00        7,000.00         วิธี นายสิงห้ค่า กวางทู นายสิงห้ค่า กวางทู มีคุณสมบัติถูกต้อง 257/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

10 จ้างเหมาโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นายตุลาการ มูลโลก นายตุลาการ มูลโลก มีคุณสมบัติถูกต้อง 258/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

11 จ้างเหมาโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นายพัทรพงษ้  วนาศิริ นายพัทรพงษ้  วนาศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง 259/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

12 จ้างเหมาโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นายอุดม ไพรปรามี นายอุดม ไพรปรามี มีคุณสมบัติถูกต้อง 260/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

13 จ้างเหมาโครงการศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายกิติพิชญ้ อรรถเวช นายกิติพิชญ้ อรรถเวช มีคุณสมบัติถูกต้อง 261/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด



14 จ้างเหมาโครงการศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายชัยชนะ ธนานุรัตนา นายชัยชนะ ธนานุรัตนา มีคุณสมบัติถูกต้อง 262/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

15 จ้างเหมาโครงการศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายแกง บุญชาญ นายแกง บุญชาญ มีคุณสมบัติถูกต้อง 263/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

17 จ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ้เชิงรุก 7,000.00        7,000.00         วิธี นายสุรัตน้ ปุบผาเพชร นายสุรัตน้ ปุบผาเพชร มีคุณสมบัติถูกต้อง 264/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

18 จ้างเหมาปฎิบัติงานด้านสาธารณสุข 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวกฤษดาพร วรจารุวรรณ นางสาวกฤษดาพร วรจารุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 265/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

19 จ้างเหมาปฎิบัติงานศูนย้บริการคนพิการ 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวณัฐณิชา ป้้นทอง นางสาวณัฐณิชา ป้้นทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง 256/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

20 จ้างเหมาปฎิบัติงานบริการท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวนุชนาถ กาญจนคีรีชล นางสาวนุชนาถ กาญจนคีรีชล มีคุณสมบัติถูกต้อง 257/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

21 จ้างเหมาปฎิบัติงานบริการท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวสุธีรา รัญศิลาราษฎร้ นางสาวสุธีรา รัญศิลาราษฎร้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 258/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

22 จ้างเหมาปฎิบัติงานบริการท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวรัตนา ทะเลทอง นางสาวรัตนา ทะเลทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง 259/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

23 จ้างเหมาปฎิบัติงานบริการท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวอมรรัตน้ วิภากรสกุล นางสาวอมรรัตน้ วิภากรสกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 260/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป้นผู้เสนอราคาต่่าสุด

24 จ้างเหมาโครงการหน้วยกู้ภัย อบต.ผาบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นายชนะสรณ้ ฉันชัย นายชนะสรณ้ ฉันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 261/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

25 จ้างเหมาโครงการหน้วยกู้ภัย อบต.ผาบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นายปรเมธฐ้ กระจ้างดี นายปรเมธฐ้ กระจ้างดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 262/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

26 จ้างเหมาโครงการหน้วยกู้ภัย อบต.ผาบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวศศิวิมล มารุณ นางสาวศศิวิมล มารุณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 263/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



27 จ้างเหมาโครงการหน้วยกู้ภัย อบต.ผาบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวณิชาภัทร  ศรีสุวรรณ นางสาวณิชาภัทร  ศรีสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 264/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

28 จ้างเหมาโครงการจัดเก็บรายได้และประปา 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวณัจสิญาณ้  ฐากูล นางสาวณัจสิญาณ้  ฐากูล มีคุณสมบัติถูกต้อง 265/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

หมู้บ้าน เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

29 จ้างเหมาโครงการงานกิจการสภา อบต.ผาบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวณัฐพร  บูรณะยุพาพร นางสาวณัฐพร  บูรณะยุพาพร มีคุณสมบัติถูกต้อง 266/2564 ลว. 31 พฤษภำคม 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.- บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 31  พฤษภาคม  2564



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

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

0



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุประปำ(ยีโบลท้ PVC รวมน็อต) 10,800.00      10,800.00       วิธี บริษัท เสรีอมทอง จ ำกัด บริษัท เสรีอมทอง จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 123/2564 ลว.21 กรกฎำคม 2564

เพ่ือใช้ปรับปรุงต้อเติมระบบประปำของอบต. เฉพำะเจำะจง 10,800.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน เดือน กรกฎำคม 19,051.20      19,051.20       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 127/2564 ลว.1 กรกฎำคม 2564

วันท่ี 1 - 15 กรกฎำคม 2564 เฉพำะเจำะจง 19,051.20.- บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 จัดซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564 925.00          925.00           วิธี น้ ำด่ืมสำยหมอก น้ ำด่ืมสำยหมอก มีคุณสมบัติถูกต้อง 128/2564 ลว.1 กรกฎำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 925.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จัดซ้ือครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้โน้ตบุ้ค ส ำหรับงำน 21,890.00      21,890.00       วิธี บริษัท แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอน บริษัท แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 129/2564 ลว.1 กรกฎำคม 2564

ประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง (ส ำนักปลัด) เฉพำะเจำะจง 21,890.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน5รำยกำร 3,625.00        3,625.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 130/2564 ลว.7 กรกฎำคม  2564

เฉพำะเจำะจง 3,625.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จัดซ้ือครุภัณฑ้ ( เต้นท้) จ ำนวน 2 หลัง 48,000.00      48,000.00       วิธี ร้ำน ชัย เจริญรวมช้ำง ร้ำน ชัย เจริญรวมช้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 131/2564 ลว.12 กรกฎำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 48,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จัดซ้ือครุภัณฑ้ ( เต้นท้) จ ำนวน 20 หลัง 60,000.00      60,000.00       วิธี ร้ำน ชัย เจริญรวมช้ำง ร้ำน ชัย เจริญรวมช้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง 132/2564 ลว.12 กรกฎำคม  2564

เฉพำะเจำะจง 60,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ (USB ADAPTER) 1,450.00        1,450.00         วิธี ร้ำน ชัยโย  ไอทีซัพพลำย ร้ำน ชัยโย ไอทีซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง 133/2564 ลว.13 กรกฎำคม 2564

จ ำนวน 1 รำยกำร เพ่ือใช้ในงำนส ำนักปลัด เฉพำะเจำะจง 1,450.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน เดือน กรกฎำคม 14,915.70      14,915.70       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 134/2564 ลว.15 กรกฎำคม 2564

วันท่ี 16 - 31 กรกฎำคม 2564 เฉพำะเจำะจง 14,915.70-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 31  กรกฎาคม  2564



10 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน14รำยกำร 19,995.00      19,995.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 135/2564 ลว.20 กรกฎำคม  2564

เพ่ือสนับสนุนให้กับกองกำรศึกษำ เฉพำะเจำะจง 19,995 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 1,550.00        1,550.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 139/2564 ลว.23 กรกฎำคม  2564

ให้กับกองช้ำง ช้ันวำงของ เฉพำะเจำะจง 1,550 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 4,452.00        4,452.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 140/2564 ลว.23 กรกฎำคม  2564

ให้กับกองช้ำง เฉพำะเจำะจง 4,452 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 32 รำยกำร 25,764.00      25,764.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 141/2564 ลว.23 กรกฎำคม  2564

ให้กับส ำนักปลัด เฉพำะเจำะจง 25,764 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 22 รำยกำร 25,845.00      25,845.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 142/2564 ลว.23 กรกฎำคม  2564

ให้กับกองคลัง เฉพำะเจำะจง 25,845 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

15 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ช้ันวำงรองเท้ำ 1,300.00        1,300.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 143/2564 ลว.23 กรกฎำคม  2564

จ ำนวน 1 รำยกำร เพ่ือใช้ในงำนอบต เฉพำะเจำะจง 1,300 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันศพด.ผำบ้อง 14,440.00      14,440.00       วิธี นำงสำวศิริพร ประเจิด นำงสำวศิริพร ประเจิด มีคุณสมบัติถูกต้อง 309/2564 ลว.1 กรกฎำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 14,440.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันศพด.ห้วยเด่ือ 7,200.00        7,200.00         วิธี นำงสำวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย นำงสำวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 310/2564 ลว.1 กรกฎำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,200.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันศพด.ห้วยเสือเฒ้ำ 7,200.00        7,200.00         วิธี นำงสำวสุดำ ฟูเกียรติพนชัย นำงสำวสุดำ ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 311/2564 ลว.1 กรกฎำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 7,200.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันศพด.น้ ำส้อม 4,000.00        4,000.00         วิธี นำงสำววรัญญำ วิถีนิติธรรม นำงสำววรัญญำ วิถีนิติธรรม มีคุณสมบัติถูกต้อง 312/2564 ลว.1 กรกฎำคม 2564

เฉพำะเจำะจง 4,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



5 จ้ำงเหมำตัดแต้งก่ิงไม้บริเวณโดนรอ 12,000.00      12,000.00       วิธี นำยจรัล มูลแก้ว นำยจรัล มูลแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้อง 313/2564 ลว.12 กรกฎำคม 2564

ศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 12,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จ้างจ้างเหมาขุดลอกโดยใช้รถขุดตัก เพ่ือ 19,200.00      19,200.00       วิธี นำยบุญยง มณีวัฒนพร นำยบุญยง มณีวัฒนพร มีคุณสมบัติถูกต้อง 314/2564 ลว.13 กรกฎำคม 2564

แก้ไขป้ญหำอุทกภัยเน่ืองมำจำกภัยภิบัติ หมู้ ๒ บ้ำนป้ำปุ้  เฉพำะเจำะจง 19,200.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จ้ำงเหมำขุดลอก โดยรถขุดตัก เพ่ือแก้ไข 48,000.00      48,000.00       วิธี นำยบุญยง มณีวัฒนพร นำยบุญยง มณีวัฒนพร มีคุณสมบัติถูกต้อง 315/2564 ลว.15 กรกฎำคม 2564

ป้ญหำอุทกภัยเน่ืองมำจำกภัยพิบัติ หมู้ ๓,๔, เฉพำะเจำะจง 48,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

และ ขุดลอกโดยรถขุดตัก

8 จ้ำงจ้ำงเหมำโครงกำรไถถนนดินเดิมและ 66,400.00      66,400.00       วิธี นำยบุญยง มณีวัฒนพร นำยบุญยง มณีวัฒนพร มีคุณสมบัติถูกต้อง 316/2564 ลว.22 กรกฎำคม 2564

งำนดินถมตล่ิง โดยเคร่ืองจักร เฉพำะเจำะจง 66,400.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

หมู้ 7 บ้ำนห้วยแก้วล้ำง

9 จ้ำงเหมำซ้อมแซมรถยนต้ส้วนกลำง 27,480.00      27,480.00       วิธี หจก.ชาญยุทธ ชนะยนต์ หจก.ชาญยุทธ ชนะยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 383/2564 ลว.21 กรกฎำคม 2564

หมำยเลขทะเบียน บค 4363 มส. เฉพาะเจาะจง 27,480 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 31  กรกฎาคม  2564



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
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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

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 31 สิงหาคม  2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือส่ือและวัสดุทำงกำรศึกษำตำมโครงกำร 62,897.00      62,897.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 180/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

สนันสนุนค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำรสถำนสึกษำ เฉพำะเจำะจง 62,897.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดกำรเรียนกำรสอน ศพด.ผำบ้อง

2 จัดซ้ือส่ือและวัสดุทำงกำรศึกษำตำมโครงกำร 30,345.00      30,345.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 181/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

สนันสนุนค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำรสถำนสึกษำ เฉพำะเจำะจง 30,345.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดกำรเรียนกำรสอน ศพด.ห้วยเด่ือ

3 จัดซ้ือส่ือและวัสดุทำงกำรศึกษำตำมโครงกำร 30,574.00      30,574.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 182/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

สนันสนุนค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำรสถำนสึกษำ เฉพำะเจำะจง 30,574.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดกำรเรียนกำรสอน ศพด.ห้วยเสือเฒ้ำ

4 จัดซ้ือส่ือและวัสดุทำงกำรศึกษำตำมโครงกำร 17,000.00      17,000.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 183/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

สนันสนุนค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำรสถำนสึกษำ เฉพำะเจำะจง 17,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดกำรเรียนกำรสอน ศพด.น้ ำส้อม

5 จัดซ้ือยำงมะตอย ขนำด 200 ลิตร 12,000.00      12,000.00       วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 184/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เพ่ือใช้ในกำรซ้อมแซม ถนนในเขต ต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 12,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จัดซ้ือน้ ำมันเดือนกันยำยน 2564 ระหว้ำง 18,504.80      18,504.80       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 185/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

วันท่ี 1-15 กันยำยน เฉพำะเจำะจง 18,504.80-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5 จัดซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำเดือน กันยำยน 2564 720.00          720.00           วิธี น้ ำด่ืมสำยหมอก น้ ำด่ืมสำยหมอก มีคุณสมบัติถูกต้อง 186/2564 ลว.1 กันยำยน2564

เฉพำะเจำะจง 720.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  กันยายน  2564



6 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ้แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังต้ัง 4,290.00        4,290.00         วิธี บริษัท แอดไวซ้แม้ฮ้องสอน บริษัท แอดไวซ้แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 187/2564 ลว.1 กันยำยน2564

ถังหมึก ให้กับกองกำรศึกษำ เฉพำะเจำะจง 4,290.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จัดซ้ือตู้กดน้ ำ C เพ่ือท ำน้ ำเย็น 2 หัว 14,600.00      14,600.00       วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 188/2564 ลว.6 กันยำยน2564

รุ้น MC-4L ให้กับ ศพด.บ้ำนห้วยเด่ือ เฉพำะเจำะจง 14,600.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 6,000.00        6,000.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 189/2564 ลว.9 กันยำยน2564

เพ่ือใช้โครงกำรจัดต้ังศูนย้ปฏิบัติกำร เฉพำะเจำะจง 6,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ร้วมในกำรช้วยเหลือประชำชน

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ ของ กองคลัง 26,050.00      26,050.00       วิธี บริษัท แอดไวซ้แม้ฮ้องสอน บริษัท แอดไวซ้แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 190/2564 ลว.10 กันยำยน2564

เฉพำะเจำะจง 26,050.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ 24,370.00      24,370.00       วิธี บริษัท แอดไวซ้แม้ฮ้องสอน บริษัท แอดไวซ้แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 191/2564 ลว.10 กันยำยน2564

เฉพำะเจำะจง 24,370.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จัดซ้ือสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูข้ำว 101,500.00    101,500.00     วิธี บริษัท โว อินโนเวช่ัน จ ำกัด บริษัท แอดไวซ้แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 192/2564 ลว.13 กันยำยน2564

จ ำนวน 350 ขวด เฉพำะเจำะจง 101,500.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ เพ่ือใช้ในงำน 690.00          690.00           วิธี บริษัท แอดไวซ้แม้ฮ้องสอน บริษัท แอดไวซ้แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 194/2564 ลว.14 กันยำยน2564

ของกองคลัง จ ำนวน 1 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 690.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

15 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เพ่ือใช้ในงำน 11,440.00      11,440.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 195/2564 ลว.14 กันยำยน2564

ของกองช้ำง จ ำนวน 28 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 11,440.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

16 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เพ่ือใช้ในงำน 7,839.00        7,839.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 196/2564 ลว.14 กันยำยน2564

ของกองกำรศึกษำ จ ำนวน 22 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 7,839.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

17 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้ ส ำหรับโครงกำรเฝ้ำระวัง 15,080.00      15,080.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 197/2564 ลว.14 กันยำยน2564

ป้องกันและควบคุม Covid-19 3 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 15,080.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

18 จัดซ้ือครุภัณฑ้ส ำนักงำน เพ่ือใช้ในงำน 4,400.00        4,400.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 198/2564 ลว.14 กันยำยน2564

ของกองช้ำง (เก้ีพนักพิงต้ ำ) จ ำนวน 4 ตัว เฉพำะเจำะจง 4,400.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ ส ำนักปลัด 33,600.00      33,600.00       วิธี บริษัท แอดไวซ้แม้ฮ้องสอน บริษัท แอดไวซ้แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 200/2564 ลว.14 กันยำยน2564



เฉพำะเจำะจง 33,600.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

20 จัดท ำโครงกำรสนับค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำร 7,226.00        7,226.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 201/2564 ลว.15 กันยำยน2564

สถำนศึกษำศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยเสือเฒ้ำ เฉพำะเจำะจง 7,226.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

21 จัดท ำโครงกำรสนับค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำร 3,699.00        3,699.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 202/2564 ลว.15 กันยำยน2564

สถำนศึกษำศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน้ ำส้อม เฉพำะเจำะจง 3,699.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

22 จัดท ำโครงกำรสนับค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำร 7,226.00        7,226.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 203/2564 ลว.15 กันยำยน2564

สถำนศึกษำศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยเด่ือ เฉพำะเจำะจง 7,226.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

23 จัดท ำโครงกำรสนับค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำร 10,661.00      10,661.00       วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 204/2564 ลว.15 กันยำยน2564

สถำนศึกษำศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 10,661.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

24 จัดซ้ือวัดุเพ่ือซ้อมแซมครุภัณฑ้กำรเกษตร 960.00          960.00           วิธี หจก.อุดมอะไหล้ หจก.อุดมอะไหล้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 205/2564 ลว.15 กันยำยน2564

-เคร่ืองสูบน้ ำ เลขท่ี 055-60-0011 เฉพำะเจำะจง 960 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

25 จัดซ้ือโล้อะคริลิค โครงกำรลดปริมำณขยะ 6,125.00        6,125.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 206/2564 ลว.15 กันยำยน2564

และรักษำส่ิงแวดล้อม ต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 6,125.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

26 จัดซ้ือถังต้มน้ ำไฟฟ้ำ ควำมจุ 15 ลิตร 8,000.00        8,000.00         วิธี หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง 207/2564 ลว.15 กันยำยน2564

จ ำนวน 2 ใบ ของสป เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

27 จัดซ้ือถังน้ ำพลำสติก ขนำด 2000 ลิตร 11,800.00      11,800.00       วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 208/2564 ลว.15 กันยำยน2564

เฉพำะเจำะจง 11,800.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

28 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ กองช้ำง 36,400.00      36,400.00       วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 209/2564 ลว.15 กันยำยน2564

เฉพำะเจำะจง 36,400.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

29 จัดซ้ือ เคร่ืองวิทยุสังเครำะห้ควำม่ี ระบบ 60,750.00      60,750.00       วิธี ร้ำนภูมิพัฒน้ ร้ำนภูมิพัฒน้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 210/2564 ลว.16 กันยำยน2564

V+Ifย่ีห้อ IOOM จ ำนวน 1 ชุด เฉพำะเจำะจง 60,750.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

30 จัดซ้ือเตียงสเตรซเซอร้อลูมิเนียม รุ้น A1    49,650.00      49,650.00       วิธี ร้ำนภูมิพัฒน้ ร้ำนภูมิพัฒน้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 211/2564 ลว.16 กันยำยน2564

จ ำนวน 1 ชุดและเฝ้อกลมสุญญำกำศ เฉพำะเจำะจง 49,650.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

จ ำนวน 1 ชุด



31 จัดซ้ือชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉิน เส้ือ+กำงเกง 8,200.00        8,200.00         วิธี ร้ำนภูมิพัฒน้ ร้ำนภูมิพัฒน้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 212/2564 ลว.16 กันยำยน2564

สีเทำ จ ำนวน 4 ชุด เฉพำะเจำะจง 8,200.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

32 จัดซ้ือล้อกักระยะ 12 น้ิว PUM PKW 7,000.00        7,000.00         วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 213/2564 ลว.17 กันยำยน2564

NO WM-12 M เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

33 จัดซ้ือเล่ือยยนต้ PL-115i จ ำนวน 1 เคร่ือง 6,000.00        6,000.00         วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 214/2564 ลว.17 กันยำยน2564

เฉพำะเจำะจง 6,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

34 จัดซ้ือสว้ำนกระแทกไร้สำย จ ำนวน 2 เคร่ือง 13,000.00      13,000.00       วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 215/2564 ลว.17 กันยำยน2564

เฉพำะเจำะจง 13,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

35 จัดซ้ือปำกกำจับช้ินงำนต้ังโต้ะ จ ำนวน 1 อัน 4,500.00        4,500.00         วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 216/2564 ลว.17 กันยำยน2564

เฉพำะเจำะจง 4,500.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

36 จัดซ้ือครุภัณฑ้ไฟฟ้ำและวิทยุ-สว้ำนไฟฟ้ำ 1,200.00        1,200.00         วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 217/2564 ลว.17 กันยำยน2564

เพ่ือใช้ในงำนกองช้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 1,200.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

37 จัดซ้ือครุภัณฑ้ไฟฟ้ำและวิทยุ-มิเตอร้ไฟฟ้ำ 1,200.00        1,200.00         วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 218/2564 ลว.17 กันยำยน2564

เพ่ือใช้ในงำนกองช้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 1,200.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

38 จัดซ้ือครุภัณฑ้กำรเกษตร-เคร่ืองสูบน้ ำ 3,800.00        3,800.00         วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 219/2564 ลว.17 กันยำยน2564

เพ่ือใช้ในส ำนักงำน อบต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง 3,800.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

39 จัดซ้ือน้ ำมัน เดือนกันยำยน 2564 15,898.00      15,898.00       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง 220/2564 ลว.16 กันยำยน2564

ระหว้ำงวันท่ี 16-30 กันยำยน 2564 เฉพำะเจำะจง 15,898 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

40 จัดซ้ือโซฟำ จ ำนวน 1 ชุด 19,800.00      19,800.00       วิธี ร้ำนสนเฟอร้นิเจอร้ ร้ำนสนเฟอร้นิเจอร้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 221/2564 ลว.20 กันยำยน2564

เฉพำะเจำะจง 19,800บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

41 จัดซ้ือพัดลมติดผนัง พร้อมติดต้ัง 20,000.00      20,000.00       วิธี ร้ำน แสงด้ี เล้ียง ร้ำน แสงด้ี เล้ียง มีคุณสมบัติถูกต้อง 222/2564 ลว.21 กันยำยน2564

จ ำนวน 8 ชุด ใช้ในส ำนักงำน อบต เฉพำะเจำะจง 20,000 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

42 จัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ้ส ำหรับ 49,000.00      49,000.00       วิธี ร้ำน แสงด้ี เล้ียง ร้ำน แสงด้ี เล้ียง มีคุณสมบัติถูกต้อง 223/2564 ลว.21 กันยำยน2564

ล ำโพงครบชุด และตู้เก็บ จ ำนวน 1 ชุด เฉพำะเจำะจง 49,000 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



43 จัดซ้ือล ำโพงล้อลำก NPE รุ้น MK15BAT 19,800.00      19,800.00       วิธี ร้ำนภวมัย ร้ำนภวมัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 224/2564 ลว.22 กันยำยน2564

เฉพำะเจำะจง 19,800.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

44 จัดซ้ือเก้ำอ้ีพลำสติก จ ำนวน 100 ตัว 25,000.00      25,000.00       วิธี หจก.สหเฟอร้นิเจอร้ 1998 หจก.สหเฟอร้นิเจอร้ 1998 มีคุณสมบัติถูกต้อง 225/2564 ลว.22 กันยำยน2564

เพ่ือใช้ในกิจกำร ของอบต เฉพำะเจำะจง 25,000 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

45 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส้ง 2,820.00        2,820.00         วิธี หจก.อุดมอะไหล้ หจก.อุดมอะไหล้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 226/2564 ลว.23 กันยำยน2564

เพ่ือใช้ซ้อมแซม จ ำนวน 1 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 2,820 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

46 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุเพ่ือใช้ในกำรบ ำรุง 9,100.00        9,100.00         วิธี สังข้ศิริ กำรค้ำ สังข้ศิริ กำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง 227/2564 ลว.23 กันยำยน2564

และซ้อมแซมไฟฟ้ำ ของส ำนักงำน อบต เฉพำะเจำะจง 9,100 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัด เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรปฎิบัติงำนด้ำนพัสดุ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวธวัลฉัตร้ สุเท่ียง นำงสำวธวัลฉัตร้ สุเท่ียง มีคุณสมบัติถูกต้อง 356/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

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

2 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรปฎิบัติงำนด้ำนพัสดุ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำงสำวกำญจนำ กล่ินขจร นำงสำวกำญจนำ กล่ินขจร มีคุณสมบัติถูกต้อง 357/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

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

3 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำจัดต้ังศูนย้ปฎิบัติกำรร้วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นำงสำวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน้ นำงสำวสุดำ ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 358/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

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

4 จ้างเหมาบริการโครงการจัดต้ังศูนย้ปฎิบัติการร้วม 8,500.00        8,500.00         วิธี นางสาวสุมิตรา สกุลจรรยาดี นางสาวสุมิตรา สกุลจรรยาดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 359/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

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

5 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนซ้อมแซมไฟฟ้ำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำยจิรพัส  แก้วชลำธำร นำยจิรพัส  แก้วชลำธำร มีคุณสมบัติถูกต้อง 360/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนซ้อมแซมประปำ 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยสิงห้ค ำ กวำงทู นำยสิงหห้ค ำ กวำงทู มีคุณสมบัติถูกต้อง 361/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

7 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันะบรรเทำสำธำรณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยตุลำกำร มูลโลก นำยตุลำกำร มูลโลก มีคุณสมบัติถูกต้อง 362/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



8 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันะบรรเทำสำธำรณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยพัทรพงษ้  วนำศิริ นำยพัทรพงษ้  วนำศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง 363/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

9 จ้ำงเหมำโครงกำรป้องกันะบรรเทำสำธำรณภัย 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยอุดม ไพรปรำมี นำยอุดม ไพรปรำมี มีคุณสมบัติถูกต้อง 364/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

10 จ้ำงเหมำโครงกำรประชำสัมพันธ้เชิงรุก 7,000.00        7,000.00         วิธี นำยสุรัตน้ ปุบผำเพชร นำยสุรัตน้ ปุบผำเพชร มีคุณสมบัติถูกต้อง 365/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

11 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวกฤษดำพร วรจำรุวรรณ นำงสำวกฤษดำพร วรจำรุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 366/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนศูนย้บริกำรคนพิกำร 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวณัฐณิชำ ป้้นทอง นำงสำวณัฐณิชำ ป้้นทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง 367/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

13 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวนุชนำถ กำญจนคีรีชล นำงสำวนุชนำถ กำญจนคีรีชล มีคุณสมบัติถูกต้อง 368/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 7,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

15 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวสุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้ นำงสำวสุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 369/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

16 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวรัตนำ มงคล นำงสำวรัตนำ มงคล มีคุณสมบัติถูกต้อง 370/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

17 จ้ำงเหมำปฎิบัติงำนบริกำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00        8,000.00         วิธี นำงสำวอมรรัตน้ วิภำกรสกุล นำงสำวอมรรัตน้ วิภำกรสกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 371/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพำะเจำะจง 8,000.-บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

18 จ้างเหมาปฎิบัติงานบริการท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 8,000.00        8,000.00         วิธี นางสาวป้ทมาพร  วุฒิสุดาศักด์ิ นางสาวป้ทมาพร  วุฒิสุดาศักด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้อง 372/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 8,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

19 จ้างเหมาโครงการหน้วยกู้ภัย อบต.ผาบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นายชนะสรณ้ ฉันชัย นายชนะสรณ้ ฉันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 373/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

20 จ้างเหมาโครงการหน้วยกู้ภัย อบต.ผาบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นายปรเมธฐ้ กระจ้างดี นายปรเมธฐ้ กระจ้างดี มีคุณสมบัติถูกต้อง 374/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



21 จ้างเหมาโครงการหน้วยกู้ภัย อบต.ผาบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวศศิวิมล มารุณ นางสาวศศิวิมล มารุณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 375/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

22 จ้างเหมาโครงการหน้วยกู้ภัย อบต.ผาบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวณิชาภัทร  ศรีสุวรรณ นางสาวณิชาภัทร  ศรีสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้อง 376/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

23 จ้างเหมาโครงการจัดเก็บรายได้และประปา 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวณัจสิญาณ้  ฐากูล นางสาวณัจสิญาณ้  ฐากูล มีคุณสมบัติถูกต้อง 377/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

หมู้บ้าน เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

24 จ้างเหมาโครงการงานกิจการสภา อบต.ผาบ้อง 7,000.00        7,000.00         วิธี นางสาวณัฐพร  บูรณะยุพาพร นางสาวณัฐพร  บูรณะยุพาพร มีคุณสมบัติถูกต้อง 378/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.- บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

25 จ้างเหมาโครงการศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายกิติพิชญ้ อรรถเวช นายกิติพิชญ้ อรรถเวช มีคุณสมบัติถูกต้อง 379/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

26 จ้างเหมาโครงการศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายชัยชนะ ธนานุรัตนา นายชัยชนะ ธนานุรัตนา มีคุณสมบัติถูกต้อง 380/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

27 จ้างเหมาโครงการศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายแกง บุญชาญ นายแกง บุญชาญ มีคุณสมบัติถูกต้อง 381/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

28 จ้างเหมาโครงการศูนย้เกษตร 7,000.00        7,000.00         วิธี นายกรชวัลย้ สุป้ณะ นายกรชวัลย้ สุป้ณะ มีคุณสมบัติถูกต้อง 382/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,000.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

30 จ้ำงเหมำขุดปรับพ้ืนท่ีและบริเวณโครงกำร 28,800.00      28,800.00       วิธี นายบุญยง มณีวัฒนพร นายบุญยง มณีวัฒนพร มีคุณสมบัติถูกต้อง 386/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เศรษฐกิจพอเพียง หมู้ 4 เฉพาะเจาะจง 28,800บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

31 จ้างเหมาจัดท าอาหาร ศพด.ผาบ้อง 15,960.00      15,960.00       วิธี นางศิริพร ปะเจิด นางศิริพร ปะเจิด มีคุณสมบัติถูกต้อง 387/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 15,960.- บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

32 จ้างเหมาจัดท าอาหาร ศพด.ห้วยเด่ือ 7,560.00        7,560.00         วิธี นางสาวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย นางสาวพีรพร ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 388/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 7,560.- บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

33 จ้างเหมาจัดท าอาหาร ศพด.ห้วยเสือเฒ้า 10,500.00      10,500.00       วิธี นางสายสุดา ฟูเกียรติพนชัย นางสายสุดา ฟูเกียรติพนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 389/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 10,500.- บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



34 จ้างเหมาจัดท าอาหาร ศพด.น้ าส้อม 4,200.00        4,200.00         วิธี นางสาววรัญญา วิถีนิติธรรม นางสาววรัญญา วิถีนิติธรรม มีคุณสมบัติถูกต้อง 390/2564 ลว.1 กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 4,200.- บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

35 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล ตำมโครงกำรลดปริมำณ 510.00          510.00           วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 391/2564 ลว.7 กันยำยน 2564

ขยะและรักษำส่ิงแวดล้อม เฉพาะเจาะจง 510 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

36 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล ตำมโครงกำรช้วยเหลือ 765.00          765.00           วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 392/2564 ลว.8 กันยำยน 2564

ผู้ประสบภัยธรรมชำติ เฉพาะเจาะจง 765 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

37 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล ตำมโครงกำรพัฒนำตำม 765.00          765.00           วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 393/2564 ลว.8 กันยำยน 2564

แนวทำพระรำชด ำริ เฉพาะเจาะจง 766 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

38 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล ตำมโครงกำรลดปริมำณ 16,310.00      16,310.00       วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 395/2564 ลว.14 กันยำยน 2564

ขยะและรักษำส่ิงแวดล้อม กิจกรรม เฉพาะเจาะจง 16,310บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ประกวดหมู้บ้ำนผลิตปุ้ยอินทรีย้

39 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภ ณฑ้กำรเกษตร- 800.00          800.00           วิธี ร้ำนประวิชไดนำโม ร้ำนประวิชไดนำโม มีคุณสมบัติถูกต้อง 396/2564 ลว.15 กันยำยน 2564

เคร่ืองสูบน้ ำ เลขท่ี 055-60-0011 เฉพาะเจาะจง 800 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

40 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล โครงกำรส้งเสริม 425.00          425.00           วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 397/2564 ลว.16 กันยำยน 2564

พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ในเด็กเล็ก เฉพาะเจาะจง 425บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

Covid-19 ศพด.ผำบ้อง

41 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล โครงกำรส้งเสริม 425.00          425.00           วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 398/2564 ลว.16 กันยำยน 2564

พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ในเด็กเล็ก เฉพาะเจาะจง 425บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

Covid-19 ศพด.ห้วยเด่ือ

42 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล โครงกำรส้งเสริม 425.00          425.00           วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 399/2564 ลว.16 กันยำยน 2564

พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ในเด็กเล็ก เฉพาะเจาะจง 425บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

Covid-19 ศพด.ห้วยเสือเฒ้ำ

43 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล โครงกำรส้งเสริม 425.00          425.00           วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 400/2564 ลว.16 กันยำยน 2564

พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ในเด็กเล็ก เฉพาะเจาะจง 425บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



Covid-19 ศพด.น้ ำส้อม

44 จ้างเหมาโครงการหน้วยกู้ภัย อบต.ผาบ้อง 3,033.00        3,033.00         วิธี นายลัทธพล เงาพฤกษา นายลัทธพล เงาพฤกษา มีคุณสมบัติถูกต้อง 401/2564 ลว.17 กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 3,033.-บาท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

45 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล ขนำด 1x2x2 เมตร 420.00          420.00           วิธี หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง 402/2564 ลว.20 กันยำยน 2564

จ ำนวน 1 ผืน โครงกำรเฝ้ำระวัง เฉพาะเจาะจง 420บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

46 จ้ำงเหมำจัดเก็บรำยได้สถำนท่ีท้องเท่ียว 2,333.00        2,333.00         วิธี นำงสำวจรรยพร กูลมิตร นำงสำวจรรยพร กูลมิตร มีคุณสมบัติถูกต้อง 403/2564 ลว.20 กันยำยน 2564

และประปำ หมู้บ้ำน เฉพาะเจาะจง 2,333 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

47 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรและอำหำรว้ำง 3,300.00        3,300.00         วิธี นำงพิมล  เทียนแท้ นำงพิมล  เทียนแท้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 404/2564 ลว.22กันยำยน 2564

เพ่ือเล้ียงผู้เข้ำร้วมประชุมสภำ สมัยสำมัญ เฉพาะเจาะจง 3,300 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ประจ ำป้2564

48 จ้ำงเหมำซ้อมแซมรถยนต้ส้วนกลำง 5,000.00        5,000.00         วิธี แม้ฮ้องสอน แทรกเตอร้ แม้ฮ้องสอน แทรกเตอร้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 405/2564 ลว.22กันยำยน 2564

หมำยเลขทะเบียน 80-1844 มส. เฉพาะเจาะจง โดยนำยหวล วงษ้น้อย โดยนำยหวล วงษ้น้อย และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5,000 บำท

49 จ้ำงเหำตัดเล็มก่ิงต้นไม้พร้อมขนท้ิง 15,000.00      15,000.00       วิธี นำยจรัล  มูลแก้ว นำยจรัล  มูลแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้อง 406/2564 ลว.22กันยำยน 2564

ให้กับ ม.2 และม.4 ต.ผำบ้อง เฉพาะเจาะจง 15,000.00                          และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

50 จ้ำงเหมำซ้อมยำงรถยนต้ 800.00          800.00           วิธี หจก.ชำญยุทรธ ชนะยนต้ หจก.ชำญยุทรธ ชนะยนต้ มีคุณสมบัติถูกต้อง 407/2564 ลว.23กันยำยน 2564

เฉพาะเจาะจง 800 บำท และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



..

 

                                                                                                                     แบบ สขร.1

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2564

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน

                                                                                         วันท่ี 30  กันยายน  2564


