
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
1 จัดซ้ือน้ ำมันประจ ำเดือนตุลำคม 12,653.20          12,653.20       วิธี บ.สุขุมเซอร้วิส จ ำกัด สำขำมส. บ.สุขุมเซอร้วิส จ ำกัด สำขำมส. มีคุณสมบัติถูกต้อง

ระหวังวันท่ี 1-15 ตุลำคม 2564 เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
2 จัดซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือนตุลำคม 2564 1,950.00            1,950.00         น้ ำด่ืมสำยหมอก น้ ำด่ืมสำยหมอก
3 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะเพ่ือซ้อมแซม 3,600.00            3,600.00         ห้ำงหุ้นส้วนจ ำกัด อุดมอะไหล้ ห้ำงหุ้นส้วนจ ำกัด อุดมอะไหล้

รถยนต้ส้วนกลำง หมำยเลข บง 1983
4 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะเพ่ือซ้อมแซม 18,800.00          18,800.00       ห้ำงหุ้นส้วนจ ำกัด อุดมอะไหล้ ห้ำงหุ้นส้วนจ ำกัด อุดมอะไหล้

รถยนต้ส้วนกลำง หมำยเลข บง 1983
5 จัดซ้ือน้ ำมันประจ ำเดือนตุลำคม 7,741.10            7,741.10         บ.สุขุมเซอร้วิส จ ำกัด สำขำมส. บ.สุขุมเซอร้วิส จ ำกัด สำขำมส.

ระหว้ำงวันท่ี 16-31 ตุลำคม 2564
6 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(ตรำยำง) กองช้ำง 430.00              430.00           ร้ำนนิอำร้ต ร้ำนนิวอำร้ต
7 จัดซ้ือแบบพิมพ้และคู้มือกำรเลือกต้ัง 10,400.00          10,400.00       ร้ำน ปำย MB ซูช้น ร้ำน ปำย MB ซูช้น

ท้องถ่ิน เพ่ือใช้ในกำรเลือกต้ังสมำชิก
8 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ตรำยำง (อบต.ผำบ้อง) 1,000.00            1,000.00         ร้ำนนิวอำร้ต ร้ำนนิวอำร้ต
9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้ท่ีใช้ในกำรรับสัคร 7,331.00            7,331.00         หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน

เลือกต้ังสมำชิกฯและนำยกอบต .ผำบ้อง
10 จัดซ้ือวัสดุงำนงำนบ้ำนงำนครัว 6,595.00            6,595.00         หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน
11 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เพ่ือใช้ในกองคลัง 16,858.00          16,858.00       หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน

จ ำนวน 15 รำยกำร

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2565
                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
12 จัดซ้ือตรำยำง ศูนย้ประสำนงำนกำรเลือกต้ัง 350.00              350.00           วิธี ร้ำนนิวร้ต ร้ำนนิวร้ต มีคุณสมบัติถูกต้อง

อบต.ผำบ้อง เพ่ือในกำรสมัครเลือกต้ัง เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
13 จัดซ้ือแบบพิมพ้เพ่ือใช้ในกำรเลือกต้ัง 7,118.00            7,118.00         โรงพิมพ้อำสำรักษำดินแดน โรงพิมพ้อำสำรักษำดินแดน

จ ำนวน 6 รำยกำร
14 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 2 รำยกำร 200.00              200.00           ร้ำนแสง สี เสียง ร้ำนแสง สี เสียง
14 โครงกำรจ้ำงเหมำปฏิบัติกำรด้ำนพัสดุ 7,000.00            7,000.00         น.ส.ธวัลฉัตร สุเท่ียง น.ส.ธวัลฉัตร สุเท่ียง

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564
15 โครงกำรจ้ำงเหมำปฏิบัติกำรด้ำนพัสดุ 7,000.00            7,000.00         น.ส.กำญจนำ กล่ินขจร น.ส.กำญจนำ กล่ินขจร

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564
16 โครงกำรปรับปรุงและแก้ไขระบบไฟฟ้ำ 8,000.00            8,000.00         นำยจิรพัส แก้วชลำธำร นำยจิรพัส แก้วชลำธำร
17 โครงกำรปรับปรุงซ้อมแซมระบบประปำ 7,000.00            7,000.00         นำยสิงห้ค ำ กวำงทู นำยสิงห้ค ำ กวำงทู
18 โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนบุคคลำกร 7,000.00            7,000.00         นำยตุลำกำร มูลโลก นำยตุลำกำร มูลโลก

ป้องกำรและบรรเทำสำธำรณภัย
19 โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนบุคคลำกร 7,000.00            7,000.00         นำยอุดม ไพรบำรมี นำยอุดม ไพรบำรมี

ป้องกำรและบรรเทำสำธำรณภัย
20 โครงกำรจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถบรรทุก 8,000.00            8,000.00         นำยพัทรพงษ้ วนำศิริ นำยพัทรพงษ้ วนำศิริ

น้ ำมันับเพลิง
21 โครงกำรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนประชำสัมพันธ้เชิงรุก 7,000.00            7,000.00         นำยสุรัตน้บุปผำเพชร นำยสุรัตน้บุปผำเพชร
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
22 โครงกำรจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข 8,000.00            8,000.00         วิธี น.ส.กฤษดำพร วรจนศรรีชล น.ส.กฤษดำพร วรจนศรรีชล มีคุณสมบัติถูกต้อง
23 โครงกำรปฏิบัติงำนศูนย้บริกำรคนพิกำรท่ัวไป 8,000.00            8,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.ณัฐณิชำ ป้้นทอง น.ส.ณัฐณิชำ ป้้นทอง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
24 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00            8,000.00         น.ส.นุชนำถ กำญจนศีรีชล น.ส.นุชนำถ กำญจนศีรีชล

(งำนก้อนวัยเรียน)
25 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00            8,000.00         น.ส.สุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้ น.ส.สุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้

(งำนก้อนวัยเรียน)
26 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00            8,000.00         น.ส.รัตนำ ทะเลทอง น.ส.รัตนำ ทะเลทอง

(งำนก้อนวัยเรียน)
27 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00            8,000.00         นำงอมรรัตน้ วิภำกรสกุล นำงอมรรัตน้ วิภำกรสกุล

(งำนก้อนวัยเรียน)
28 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเก่ียวกับกำรศึกษำ 7,000.00            7,000.00         น.ส.ศุภำกำนต้ กล่ินขจรไกลย่ิง น.ส.ศุภำกำนต้ กล่ินขจรไกลย่ิง

(งำนก้อนวัยเรียน)
29 โครงกำรหน้วยก้ีพกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00            7,000.00         นำยชนะสรณ้ รชตภัทรกฤต นำยชนะสรณ้ รชตภัทรกฤต
30 โครงกำรหน้วยก้ีพกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00            7,000.00         นำงสำวศศิวิมล มำรุณ นำงสำวศศิวิมล มำรุณ
31 โครงกำรหน้วยก้ีพกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00            7,000.00         นำยปรเมษฐ้ กระจ้ำงดี นำยปรเมษฐ้ กระจ้ำงดี
32 โครงกำรผู้ปฏิบัติงำนกิจกำรสภำ อบต .ผำบ้อง 7,000.00            7,000.00         น.ส.ณัฐพร บรูณะยุพำพร น.ส.ณัฐพร บรูณะยุพำพร
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
33 โครงกำรจัดเก็บรำยได้และประปำหมู้บ้ำน 7,000.00            7,000.00         วิธี น.ส.จรรยพร กุลมิตร น.ส.จรรยพร กุลมิตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
34 โครงกำรผู้ปฏิบัติงำนศูนย้กำรเรียนรู้ 7,000.00            7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยกิตติพิชญ้ อรรถเวช นำยกิตติพิชญ้ อรรถเวช และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

เศรษฐกิจชุมชน
35 โครงกำรผู้ปฏิบัติงำนศูนย้กำรเรียนรู้ 7,000.00            7,000.00         นำงแกง บุญชำญ นำงแกง บุญชำญ

เศรษฐกิจชุมชน
36 โครงกำรผู้ปฏิบัติงำนศูนย้กำรเรียนรู้ 7,000.00            7,000.00         นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ

เศรษฐกิจชุมชน
37 โครงกำรผู้ปฏิบัติงำนศูนย้กำรเรียนรู้ 7,000.00            7,000.00         นำยกรชวัลย้ สุปณะ นำยกรชวัลย้ สุปณะ

เศรษฐกิจชุมชน
38 โครงกำรหน้วยกู้ชีพภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00            7,000.00         นำยลัทธพล เงำพฤษำ นำยลัทธพล เงำพฤษำ
39 จ้ำงเหมำจัดท ำเว็บไซต้ อบต.ผำบ้อง 12,000.00          12,000.00       ร้ำนไอทีอีโวลูร่ิง ร้ำนไอทีอีโวลูร่ิง

และโดมเมเนม
40 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวันประจ ำเดือน 10,640.00          10,640.00       นำงศิริพร ประเจิด นำงศิริพร ประเจิด

ตุลำคม 2564 ศพด.ผำบ้อง
41 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวันประจ ำเดือน 5,040.00            5,040.00         น.ส.มีพร ฟูเกียรติธนชัย น.ส.มีพร ฟูเกียรติธนชัย

ตุลำคม 2564 ศพด.ห้วยเด่ือ
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
42 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวันประจ ำเดือน 7,000.00            7,000.00         วิธี นำงสำยสุดำ ฟูเกียรติธนชัย นำงสำยสุดำ ฟูเกียรติธนชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง

ตุลำคม 2564 ศพด.ห้วยเสือเฒ้ำ เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
43 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวันประจ ำเดือน 2,800.00            2,800.00         น.ส.วรัญญำ วิถีนิติธรรม น.ส.วรัญญำ วิถีนิติธรรม

ตุลำคม 2564 ศพด.น้ ำส้อม
44 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรและอำหำรว้ำง 2,880.00            2,880.00         นำงพรพิมล เทียนแท้ นำงพรพิมล เทียนแท้
45 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรเพ่ือใช้ 4,378.00            4,378.00         หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล

ประชำสัมพันธ้ในกำรเลือกต้ัง
46 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภัณฑ้ยำนพำหนะและ 14,408.89          14,408.89       บ.สยำมนิสสัน เชียงใหม้ จ ำกัด บ.สยำมนิสสัน เชียงใหม้ จ ำกัด

ขนส้ง-รถยนต้ส้วนกลำง บง-1983 มส.
47 จ้ำงเหมำท ำสปอตโฆษณำรณงค้กำรเลือต้ัง 4,000.00            4,000.00         นำยเวนิช ระเบียมนุรักษ้ นำยเวนิช ระเบียมนุรักษ้
48 จ้ำงเหมำตรวจซ้อมกล้อง CCTV ภำยใน 1,000.00            1,000.00         ร้ำนนำวิน คอมพิวเตอร้ ร้ำนนำวิน คอมพิวเตอร้

อบต.ผำบ้อง
49 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม UHT รสจืด 399,054.00        399,054.00     บ.เชียงใหม้ เฟรชมิลค้จ ำกัด บ.เชียงใหม้ เฟรชมิลค้จ ำกัด
50 โครงกำรจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดท่ีภำยใน 468,000.00        468,000.00     นำยสุชำญ สำยใจอุป นำยสุชำญ สำยใจอุป

และดูแลปรับปรุงภูมิทิวทัศน้บ้อน้ ำพุร้อน  
ผำบ้องต้ังแต้ 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 2565

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2565
                                                                                                                     แบบ สขร .1

                                                                                                                     แบบ สขร .1
                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2565
                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน
                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
51 จัดซ้ือแบบพิมพ้กำรเลือกต้ังสำมชิกฯ 1,400.00            1,400.00         วิธี โรงพืมพ้อำสำรักษำดินแดน โรงพืมพ้อำสำรักษำดินแดน มีคุณสมบัติถูกต้อง

และนำยก อบต.ผำบ้อง เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
52 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เพ่ือใช้ในกองคลัง 3,941.50            3,941.50         โรงพิมพ้อำสำรักษำดินแดน โรงพิมพ้อำสำรักษำดินแดน

จ ำนวน 7 รำยกำร

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน
                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2565



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

2/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565
3/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

4/2565 วันท่ี 11 ตุลำคม 2565

5/2565 วันท่ี 15 ตุลำคม 2565

6/2565 วันท่ี 20 ตุลำคม 2565
7/2565 วันท่ี 20 ตุลำคม 2565

8/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565
9/2565 วันท่ี 5 ตุลำคม 2565

10/2565 วันท่ี 6 ตุลำคม 2565
11/2565 วันท่ี 20ตุลำคม 2565

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2565
                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน
                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2565

                                                                                                                     แบบ สขร .1



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

12/2565 วันท่ี 5 ตุลำคม 2565

13/2565 วันท่ี 12 ตุลำคม 2565

14/2565 วันท่ี 25 ตุลำคม 2565
1/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

2/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

3/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565
4/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565
5/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

6/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

7/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

8/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

                                                                                                                     แบบ สขร .1
                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2565
                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน
                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2565



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565
10/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565
11/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

12/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

13/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

14/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

15/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

16/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565
17/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565
18/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565
19/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

                                                                                                                     แบบ สขร .1
                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2565
                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน
                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2565



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

20/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565
21/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

22/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

23/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

24/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

25/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565
26/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

27/25656 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

28/2565 นท่ี 1 ตุลำคม 2565

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน
                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2565

                                                                                                                     แบบ สขร .1
                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2565



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

29/2565 วันท่ี 1ตุลำคม 2565

30/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

31/2565 วันท่ี 7 ตุลำคม 2565
32/2565 วันท่ี 5 ตุลำคม 2565

33/2565 วันท่ี 12 ตุลำคม 2565

66/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565
67/2565 วันท่ี 27 ตุลำคม 2565

1/2565 วันท่ี 28 ตุลำคม 2565
1/2565 วันท่ี 1 ตุลำคม 2565

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2565
                                                                                                                     แบบ สขร .1

                                                                                                                     แบบ สขร .1
                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2565
                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน
                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2565



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

22/2565 วันท่ี 25 ตุลำคม 2565

64/2565 วันท่ี 20 ตุลำคม 2565

                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน
                                                                                         วันท่ี 30  ตุลาคม  2565


