
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
1 จัดซ้ือน้ ำมันประจ ำเดือน พ.ย.ระหว้ำงวันท่ี 14,120.50          14,120.50       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด มส. มีคุณสมบัติถูกต้อง

1-15 พ.ย.2564 เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
2 จัดซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือน พ.ย. 2564 1,770.00            1,770.00         น้ ำด่ืมสำยหมอก น้ ำด่ืมสำยหมอก
3 จัดซ้ือครุภัณคอมพิวเตอร้ โน้ตบุ้ค ACER 22,000.00          22,000.00       เอ็ม พี คอม เอ็ พี คอม

เพ่ือใช้ในกองคลัง จ ำนวน 1 รำยกำร
4 ดซ้ือคอมพิวเตอร้ (แป้นพิมพ้) เพ่ือใช้ในงำน 950.00              950.00           เอ็ม พี คอม เอ็ม พี คอม

กองคลัง จ ำนวน 1 รำยกำร
5 จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร้ เพ่ือใช้ปร้ินเอกสำร 4,500.00            4,500.00         ร้ำนไพลินสำส้น ร้ำนไพลินสำส้น

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังฯ
6 จัดซ้ือน้ ำมันประจ ำเดือน พ.ย.ระหว้ำงวันท่ี 12,376.60          12,376.60       บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส. บ.สุขุม เซอร้วิส จ ำกัด สำขำ มส.

16-30 พฤศจิกำยน 2564
7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือใช้ในงำน อบต. 11,180.00          11,180.00       ร้ำน แสง สี เสียง ร้ำน แสง สี เสียง

ผำบ้อง จ ำนวน 5 รำยกำร
8 จัดซ้ือเอกสำรประกอบกำรอบรม โครงกำร 2,380.00            2,380.00         หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน

กำรอบรมคณะกรรมกำรประจ ำหน้ำยเลือกต้ัง
กปน.

9 จัดซ้ือบัตรเลือกต้ังสมำชิกและนำยกอบต . 15,750.00          15,750.00       โรงพืมพ้อำสำรักษำดินแดน โรงพืมพ้อำสำรักษำดินแดน
ผำบ้อง จ ำนวน 2 รำยกำร

10 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้ท่ีใช้ในกำรเลือกต้ัง 78,311.00          78,311.00       หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ แม้ฮ้องสอน
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จ ำนวน 57 รำยกำร

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
11 จัดซ้ือ WEBCAM OKER HD 819 1,390.00            1,390.00         วิธี บ.แอ็ดไวซ้ แม้ฮ้องสอนจ ำกัด บ.แอ็ดไวซ้ แม้ฮ้องสอนจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง

เพ่ือใช้ในงำนประชุมแบบ Zoom เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
12 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(ตรำยำง) เพ่ือใช้ในกองคลัง 260.00              260.00           ร้ำนนิวอำร้ต ร้ำนนิวอำร้ต

จ ำนวน 1 รำยกำร
13 จัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุฯตำมโครงกำร 20,000.00          20,000.00       ร้ำนยุพิณพำณิชย้ ร้ำนยุพิณพำณิชย้

พัฒนำตำมแนวทำงพระรำชด ำริ
14 จัดซ้ือข้ำวกล้องและน้ ำด่ืม จ ำนวน 200 ชุด 12,000.00          12,000.00       นำงอ ำพร หนุนชำติ นำงอ ำพร หนุนชำติ
15 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวัน ประจ ำเดือน 16,720.00          16,720.00       นำงศิริพร ประเจิด นำงศิริพร ประเจิด

พฤศจิกำยน 2564 ศพด.ผำบ้อง
16 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวัน ประจ ำเดือน 7,920.00            7,920.00         นำงสำวีพร ฟูเกียรติธนชัย นำงสำวีพร ฟูเกียรติธนชัย

พฤศจิกำยน 2564 ศพด.ห้วยเด่ือ
17 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวัน ประจ ำเดือน 11,000.00          11,000.00       นำงสำยสุดำ ฟูเกียรติธนชัย นำงสำยสุดำ ฟูเกียรติธนชัย

พฤศจิกำยน 2564 ศพด.ห้วยเสือเฒ้ำ
18 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวัน ประจ ำเดือน 2,400.00            2,400.00         นำงพรพิมล เทียนแท้ นำงพรพิมล เทียนแท้

พฤศจิกำยน 2564 ศพด.น้ ำส้อม
19 จ้ำงเหมำท ำข้ำวกล้องพร้อมเคร่ืองด่ืม 12,000.00          12,000.00       นำงพรพิมล เทียนแท้ นำงพรพิมล เทียนแท้

จ ำนวน 200 ชุด
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20 โรงกำรจ้ำงเหมำปฏิบัติกำรด้ำนพัสดุ 7,000.00            7,000.00         นำงสำว กำญจนำ กล่ินขจร นำงสำว กำญจนำ กล่ินขจร
ปร ำจ ำป้ พฤศจิกำยน 2564

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
21 โรงกำรจ้ำงเหมำปฏิบัติกำรด้ำนพัสดุ 7,000.00            7,000.00         วิธี นำงสำว ธวัลฉัตร สุเท่ียง นำงสำว ธวัลฉัตร สุเท่ียง มีคุณสมบัติถูกต้อง

ปร ำจ ำป้ พฤศจิกำยน 2564 เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
22 โครงกำรจัดเก็บรำยได้และ 7,000.00            7,000.00         น.ส.จรรยำพร กุลมิตร น.ส.จรรยำพร กุลมิตร

ปรับปรุงประจ ำบ้ำน
23 โครงกำรปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้ำ 8,000.00            8,000.00         นำยจิรพัส แก้วชลำธำร นำยจิรพัส แก้วชลำธำร
24 โครงกำรปรับปรุงแก้ไขระบบประปำ 7,000.00            7,000.00         นำยสิงห้ค ำ กวำงทู นำยสิงห้ค ำ กวำงทู
25 โครงกำรปฏิบัติงำนศูนย้บริกำรคนพิกำร 8,000.00            8,000.00         น.ส.ณัฐณิชำ ป้้นทอง น.ส.ณัฐณิชำ ป้้นทอง
26 โครงกำรจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข 8,000.00            8,000.00         น.ส.กฤษดำพร วรจำรุวรรณ น.ส.กฤษดำพร วรจำรุวรรณ
27 โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรงำน 8,000.00            8,000.00         น.ส.รัตนำ ทะเลทอง น.ส.รัตนำ ทะเลทอง

ท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ
29 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00            8,000.00         น.ส.สุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้ น.ส.สุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้

(งำนก้อนวัยเรียน)
30 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00            8,000.00         น.ส.นุชนำถ กำจนคีรีชล น.ส.นุชนำถ กำจนคีรีชล

(งำนก้อนวัยเรียน)
31 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00            8,000.00         นำงอมรรัตน้ วิภำกรสกุล นำงอมรรัตน้ วิภำกรสกุล
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(งำนก้อนวัยเรียน)
32 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00            8,000.00         น.ส.ศุภกำนต้ กล่ินขจรไกลย่ิง น.ส.ศุภกำนต้ กล่ินขจรไกลย่ิง

(งำนก้อนวัยเรียน)
33 โครงกำรปฏิบัติงำนกิจกำรสภำ อบต.ผำบ้อง 7,000.00            7,000.00         น.ส.ณัฐพร บูรณะยุพำพร น.ส.ณัฐพร บูรณะยุพำพร

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
34 โครงกำรปฏิบัติงำนด้ำนประชำสัมธ้เชิงรุก 7,000.00            7,000.00         วิธี นำยสุรัตน้ บุปผำเพรช นำยสุรัตน้ บุปผำเพรช มีคุณสมบัติถูกต้อง
35 โครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00            7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยลัทธพล เงำพฤกษษ นำยลัทธพล เงำพฤกษษ และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
36 โครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00            7,000.00         นำยชนะสรณ้ รชตภัทรกฤต นำยชนะสรณ้ รชตภัทรกฤต
37 โครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00            7,000.00         นำยปรเมษฐ้ กระจ้ำงดี นำยปรเมษฐ้ กระจ้ำงดี
38 โครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00            7,000.00         น.ส.ศศิวิมล มำรุณ น.ส.ศศิวิมล มำรุณ
39 โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนบุคคลำกรป้องกัน 7,000.00            7,000.00         นำยอดุม ไพรบำรมี นำยอดุม ไพรบำรมี

และบรรเทำสำธำรณภัย
40 โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนบุคคลำกรป้องกัน 7,000.00            นำยตุลำกำร มูลโลก นำยตุลำกำร มูลโลก

และบรรเทำสำธำรณภัย
41 โครงกำรจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถบรรทุก 8,000.00            8,000.00         นำยพัทรพงษ้ วทำศิริ นำยพัทรพงษ้ วทำศิริ

น้ ำดับเพลิง
42 โครงกำรปฏิบัติงำนศูนย้กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ 7,000.00            7,000.00         นำยกิตติพิชญ้ อรรถเวช นำยกิตติพิชญ้ อรรถเวช

ชุมชน
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43 โครงกำรปฏิบัติงำนศูนย้กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ 7,000.00            7,000.00         นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ
ชุมชน

44 โครงกำรปฏิบัติงำนศูนย้กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ 7,000.00            7,000.00         นำยแกง บุญชำญ นำยแกง บุญชำญ
ชุมชน

45 โครงกำรปฏิบัติงำนศูนย้กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ 7,000.00            7,000.00         นำยกรชวัลย้ สุป้ณะ นำยกรชวัลย้ สุป้ณะ
ชุมชน

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
46 จ้ำงเหมำถ้ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล้ม (โครงกำร 710.00              710.00           วิธี หจก.เอ แอนด้ บี ก้อปป้้ เซนเตอร้ หจก.เอ แอนด้ บี ก้อปป้้ เซนเตอร้ มีคุณสมบัติถูกต้อง

จัดต้ังศูนย้ช้วยเหลือประชำชน จ ำนวน 5เล้ม) เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
47 จ้ำงเหมำซ้อมแซ้มครุภัณฑ้ยำนพำหนะและ 290.00              290.00           อู้ช้ำงดุลผำบ้อง อู้ช้ำงดุลผำบ้อง

ขนส้ง-รถมอเตอร้ไซค้ ทะเบียน 1กม 4730 มส.
48 โรงจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ ประจ ำเดือน 7,000.00            7,000.00         น.ส.กำญจนำ กล่ินขจร น.ส.กำญจนำ กล่ินขจร

ธันวำคม 2564
49 โรงจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ ประจ ำเดือน 7,000.00            7,000.00         น.ส.ธวัลฉัตร สุเท่ียง น.ส.ธวัลฉัตร สุเท่ียง

ธันวำคม 2564
50 โครงจ้ำงเหมำเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ 7,000.00            7,000.00         น.ส.จรรยพร กุลมิตร น.ส.จรรยพร กุลมิตร

รำยได้และประปำหมู้บ้ำน
51 โครงกำรปรับปรุงและแก้ไขระบบไฟฟ้ำ 8,000.00            8,000.00         นำยจิรพัส แก้วชลำธำร นำยจิรพัส แก้วชลำธำร
52 โครงกำรปรับปรุงช ำรุงและซ้อมแซมประปำ 7,000.00            7,000.00         นำยสิงห้ค ำ กวำงทู นำยสิงห้ค ำ กวำงทู
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53 โครงกำรปฏิบัติงำนศูนย้บริกำรคนพิกำรท่ัวไป 8,000.00            8,000.00         น.ส.ณัฐณิชำ ป้้นทอง น.ส.ณัฐณิชำ ป้้นทอง
54 โครงกำรจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข 8,000.00            8,000.00         น.ส.กฤษดำพร วรจำรุวรรณ น.ส.กฤษดำพร วรจำรุวรรณ
55 โครงพัฒนำศักยภำพบริหำรเก่ียวกับกำรศึกษำ 8,000.00            8,000.00         นำงสำวรัตนำ ทะเลทอง นำงสำวรัตนำ ทะเลทอง
56 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบริหำรเก่ียวกับกำร 8,000.00            8,000.00         น.ส.สุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้ น.ส.สุธีรำ รัญศิลำรำษฎร้

ศึกษำ (งำนก้อนวัยเรียน)
57 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบริหำรเก่ียวกับกำร 8,000.00            8,000.00         น.ส.นุชนำถ กำญจนศีรีชล น.ส.นุชนำถ กำญจนศีรีชล

ศึกษำ (งำนก้อนวัยเรียน)

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
58 โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนบริหำรเก่ียวกับ 8,000.00            8,000.00         วิธี นำงอมรรัตน้ วิภำกรสกุล นำงอมรรัตน้ วิภำกรสกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง

กำรศึกษำ (งำนก้อนวัยเรียน) เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
59 โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนบริหำรเก่ียวกับ 7,000.00            7,000.00         น.ส.ศุภกำนต้ กล่ินขจรไกลย่ิง น.ส.ศุภกำนต้ กล่ินขจรไกลย่ิง

กำรศึกษำ (งำนก้อนวัยเรียน)
60 โครงกำรปฏิบัติงำนกิจกำรสภำ อบต.ผำบ้อง 7,000.00            7,000.00         น.ส.ณัฐพร บูรณะยุพำพร น.ส.ณัฐพร บูรณะยุพำพร
61 โครงกำรปฏิบัติงำนด้ำนประชำสัมธ้เชิงรุก 7,000.00            7,000.00         นำยสุรัตน้ บุปผำเพรช นำยสุรัตน้ บุปผำเพรช
62 โครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00            7,000.00         นำยลัทธพล เงำพฤกษำ นำยลัทธพล เงำพฤกษำ
63 โครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00            7,000.00         นำยชนะสรณ้ รชตภัทรกฤต นำยชนะสรณ้ รชตภัทรกฤต
64 โครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00            7,000.00         นำยปรเมษฐ้ กระจ้ำงดี นำยปรเมษฐ้ กระจ้ำงดี
65 โครงกำรหน้วยกู้ภัย อบต.ผำบ้อง 7,000.00            7,000.00         น.ส.ศศิวิมล มำรุณ น.ส.ศศิวิมล มำรุณ
66 โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนบุคคลำกรป้องกัน 7,000.00            7,000.00         นำยอดุม ไพรบำรมี นำยอดุม ไพรบำรมี
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และบรรเทำสำธำรณภัย
67 โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนบุคคลำกรป้องกัน 7,000.00            7,000.00         นำยตุลำกำร มูลโลก นำยตุลำกำร มูลโลก

และบรรเทำสำธำรณภัย
68 โครงกำรจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถบรรทุก 8,000.00            8,000.00         นำยพัทรพงษ้ วทำศิริ นำยพัทรพงษ้ วทำศิริ

น้ ำดับเพลิง
69 โครงกำรปฏิบัติงำนศูนย้กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ 7,000.00            7,000.00         นำยกิตติพิชญ้ อรรถเวช นำยกิตติพิชญ้ อรรถเวช

ชุมชน

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
70 โครงกำรปฏิบัติงำนศูนย้กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ 7,000.00            7,000.00         วิธี นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ นำยชัยชนะ ธนำนุรัตนำ มีคุณสมบัติถูกต้อง

ชุมชน เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
71 โครงกำรปฏิบัติงำนศูนย้กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ 7,000.00            7,000.00         นำยแกง บุญชำญ นำยแกง บุญชำญ

ชุมชน
72 โครงกำรปฏิบัติงำนศูนย้กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ 7,000.00            7,000.00         นำยกรชวัลย้ สุป้ณะ นำยกรชวัลย้ สุป้ณะ

ชุมชน
73 โครงกำรจ้ำงเหมำพนักงำนท ำควำมสะอำด 7,000.00            7,000.00         นำงสมศรี สุริยะบุตร นำงสมศรี สุริยะบุตร
74 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลเก่ียวกับกำรเลือกต้ัง 50,864.00          50,864.00       หจก.หงษ้วิวัฒนกุล หจก.หงษ้วิวัฒนกุล

จ ำนวน 13 รำยกำร
75 จ้ำงซ้อมแซ้มเคร่ืองปร้ิน 550.00              550.00           บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอน บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอน
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76 จัดซ้ือวัสดุท ำบอร้ด ส ำหรับใช้ในกำรเลือกต้ัง 12,400.00          12,400.00       หจก.หริญพลก้อสร้ำง หจก.หริญพลก้อสร้ำง
สมำชิกและอบต.

77 จัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง เพ่ือบ ำรุงซ้อมแซมต้อเติม 305.00              305.00           หจก.หริญพลก้อสร้ำง หจก.หริญพลก้อสร้ำง
ระบบประปำภำยใน อบต.ผำบ้อง



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15/2565 วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565

16/2565 วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565
17/2565 วันท่ี 2 พฤศจิกำยน 2565

18/2565 วันท่ี 2 พฤศจิกำยน 2565

19/2565 วันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2565

20/2565 วันท่ี 15 พฤจิกำยน 2565

21/2565 วันท่ี 24 พฤศจิกำยน 2565

23/2565 วันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2565

24/2565 วันท่ี 2 พฤศจิกำยน 2565

25/2565 วันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2565
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

26/2565 วันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2565

27/2565 วันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2565

28/2565 วันท่ี 28 พฤศจิกำยน 2565

29/2565 วันท่ี 29 พฤศจิกำยน 2565
34/2565 วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565

35/2565 วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565

36/2565 วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565

37/2565 วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565

38/2565 วันท่ี 5 พฤศจิกำยน 2565
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39/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

40/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

41/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

42/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565
43/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565
44/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565
45/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565
46/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

47/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

48/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

49/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565
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50/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

51/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

52/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565
53/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565
54/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565
55/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565
56/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565
57/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

58/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

59/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

60/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

                                                                                         วันท่ี 30  พฤศจิกายน  2565

                                                                                                                     แบบ สขร .1
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61/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

62/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

63/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

64/2565 วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565

65/2565 วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2565

68/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565

69/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565

70/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565

71/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565
72/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565

                                                                                                                     แบบ สขร .1
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                                                             องค้การบริหารส้วนต าบลผาบ้อง ต าบลผาบ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม้ฮ้องสอน
                                                                                         วันท่ี 30  พฤศจิกายน  2565



73/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565
74/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565
75/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565
76/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565

77/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

78/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565

79/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565

80/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565
81/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565
82/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565
83/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565
84/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565
85/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565
86/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565

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

                                                                                                                     แบบ สขร .1



87/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565

88/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565

89/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

90/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565

91/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565

92/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565

93/2565 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565
98/2565 วันท 2 พฤศจิกำยน 2565

99/2565 วันท 2 พฤศจิกำยน 2565

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

                                                                                                                     แบบ สขร .1



42/2565 วันท 1 พฤศจิกำยน 2565

43/2565 วันท 2 พฤศจิกำยน 2565


