
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


