
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
1 จัดซ้ ำมันประจ ำเดือนระหว้ำงวันท่ี 1-15 10,583.70          10,583.70       วิธี บ.สุขุม เซอร้วิสจ ำกัด แม้ฮ้องสอน บ.สุขุม เซอร้วิสจ ำกัด แม้ฮ้องสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง

ธันวำคม 2564 เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
2 ซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือน ธันวำคม 2564 1,345.00            1,345.00         น้ ำด่ืมสำยหมอก น้ ำด่ืมสำยหมอก
3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 8,490.00            8,490.00         หจก.ร้มศิลป้ ม้ฮ้องสอน
4 จัดซ้ ำมันประจ ำเดือนระหว้ำงวันท่ี 16-31 16,284.90          16,284.90       บ.สุขุม เซอร้วิสจ ำกัด แม้ฮ้องสอน บ.สุขุม เซอร้วิสจ ำกัด แม้ฮ้องสอน

ธันวำคม 2564
5 จัดซ้ือครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ (โตบุ้คส ำหรับ 21,900.00          21,900.00       บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอน จ ำกัด บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอน จ ำกัด

งำนประมวลผล) เพ่ือใช้ในงำนกองช้ำง
6 จัดซ้ือครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ (เคร่ืองพิมพ้ 7,490.00            7,490.00         บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอน จ ำกัด บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอน จ ำกัด

แบบฉีดหมึก) เพ่ือใช้ในงำนกองช้ำง
7 จัดซ้ือครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ (เคร่ืองพิมพ้ 8,850.00            8,850.00         บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอน จ ำกัด บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอน จ ำกัด

แบบฉีดหมึก) เพ่ือใช้ในส ำนักปลัด
8 จัดซ้ือครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ (โตบุ้คส ำหรับ 21,900.00          21,900.00       บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอน จ ำกัด บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอน จ ำกัด

งำนประมวลผล) เพ่ือใช้ในส ำนักปลัด
9 จัดซ้ือจัดจ้ำงวัสดุคอมพิวเตอร้ 590.00              590.00           บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอน จ ำกัด บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอน จ ำกัด
10 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้ส ำหรับโครงกำรรณรงค้และ 8,980.00            8,980.00         หจก.ร้มศิลป้ ม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ ม้ฮ้องสอน

ควบคุมและป้องกันโรคติดต้อตำมฤดูกำล
11 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนผ้ำม้ำนพร้อมติดต้ัง 26,570.00          26,570.00       ร้ำนท ำไม ร้ำนท ำไม

เพ่ือใช้ในงำนส ำนักปลัด

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

                                                                                                                     แบบ สขร .1



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
12 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนผ้ำม้ำนพร้อมติดต้ัง 15,750.00          15,750.00       วิธี ร้ำนท ำไม ร้ำนท ำไม มีคุณสมบัติถูกต้อง

เพ่ือใช้ในงำนกองช้ำง เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
13 จัดซ้ือครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ 4,300.00            4,300.00         บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอนจ ำกัด บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอนจ ำกัด
14 ขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำรรณค้กำรน ำ 16,900.00          16,900.00       หจก.เรือนเกษตร 2 หจก.เรือนเกษตร 2

กล้วยไม้คืนสู้ป้ำ
15 ขออนุมัติจัดซ้ือแผงก้ันห้อง(Partition) 39,640.00          39,640.00       หจก.ร้มศิลป้ ม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ ม้ฮ้องสอน
16 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4,560.00            4,560.00         ร้ำนนำวิน คอมพิวเตอร้ ร้ำนนำวิน คอมพิวเตอร้
17 จัดซ้ือคอมพิวเตอร้(Wireless USB Adapter) 1,780.00            1,780.00         บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอนจ ำกัด บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอนจ ำกัด

เพ่ือใช้ในงำนส ำนักปลัด
18 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้ เพ่ือใช้ในส ำนักปลัด 7,480.00            7,480.00         หจก.ร้มศิลป้ ม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ ม้ฮ้องสอน

จ ำนวน 2 รำยกำร
19 จัดซ้ืองำนบ้ำนงำนครัว เพ่ือใช้ในส ำนักงำน 4,220.00            4,220.00         หจก.ร้มศิลป้ ม้ฮ้องสอน หจก.ร้มศิลป้ ม้ฮ้องสอน

จ ำนวน 6 รำยกำร
20 จัดซ้ืออำหำรว้ำงเพ่ือเล้ียงผู้เข้ำประชุมสภำ 750.00              750.00           บ.พรำว โฮมเมดเบเกอร่ี จ ำกัด บ.พรำว โฮมเมดเบเกอร่ี จ ำกัด

องศกำรบริหำรส้วนต ำบลผำบ้องในวันท่ี
29 ธันวำคม 2564

21 จ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวันประจ ำเดือน 12,160.00          12,160.00       นำงศิริพร ประเจิด นำงศิริพร ประเจิด
ธันวำคม 2564 ศพด.ผำบ้อง

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



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
22 จ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวันประจ ำเดือน 7,200.00            7,200.00         วิธี นำงบัวค ำ ชอบเสรีย่ิง นำงบัวค ำ ชอบเสรีย่ิง มีคุณสมบัติถูกต้อง

ธันวำคม 2564 ศพด.ห้วยเด่ือ เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
23 จ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวันประจ ำเดือน 10,000.00          10,000.00       นำงสำยสุดำ ฟูเกียรติธนชัย นำงสำยสุดำ ฟูเกียรติธนชัย

ธันวำคม 2564 ศพด.ห้วยเสือเฒ้ำ
24 จ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวันประจ ำเดือน 4,000.00            4,000.00         นำงสำววรัญญำ วิถีนิติธรรม นำงสำววรัญญำ วิถีนิติธรรม

ธันวำคม 2564 ศพด.น้ ำส้อม
25 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลเก่ียวกับกำรเลือกต้ัง 50,864.00          50,864.00       หจก.หงษ้วิวัฒนกุล หจก.หงษ้วิวัฒนกุล

จ ำนวน 13 รำยกำร
26 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภัณฑ้ดนตรีและนำฏศิลป้ 1,900.00            1,900.00         ร้ำนแสง สี เสียง ร้ำนแสง สี เสียง

(เคร่ืองเล้นเอฟเฟ้ค)
27 จ้ำงเหมำซ้อมแซมครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ 550.00              550.00           บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอนจ ำกัด บ.แอดไวซ้ แม้ฮ้องสอนจ ำกัด
29 จ้ำงเหมำย้ำยเคร่ืองปรับอำกำศ หมำยเลข 3,510.00            3,510.00         นำยดีสะ ยอดคีรี นำยดีสะ ยอดคีรี

ครุภัณฑ้ 420-63-0033
30 จ้ำงเหมำอนุมัติด ำเนินกำรเปล่ียนอุปกรณ้และ 5,400.00            5,400.00         ร้ำนสุวิทย้อลูมิเนียม ร้ำนสุวิทย้อลูมิเนียม

ซ้อมแซมประตูของ อบต.ผำบ้อง
31 จ้ำงขออนุมัติด ำเนินกำรซ้อมแซมยำนพำหนะ 8,500.00            8,500.00         ร้ำนประวิชไดนำโม ร้ำนประวิชไดนำโม

ขนส้งรถ ทะเบียน นข-477 มส.
32 จ้ำงเหมำซ้อมกล้อง CCTV 3,000.00            300.00           ร้ำนนำวินคอมพิวเตอร้ ร้ำนนำวินคอมพิวเตอร้

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



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัด 
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลือกโดยสรุป
33 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล เพ่ือประชำสัมพันธ้ 510.00              510.00           หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล หจก.หงษ้วิวัฒนำกุล

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุช้วงเทศกำล
ป้ใหม้ ประจ ำป้ 2565

34 จ้ำงเหมำซ้อมแซ้มรถยนต้ส้วนกลำง หมำยเลข 4,065.00            4,065.00         วิธี หจก.ชำญยุทธ ชนะยนต้ หจก.ชำญยุทธ ชนะยนต้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ทะเบียน บค 4363 มส. เฉพำะเจำะจง และเป้นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

35 จ้ำงเหมำซ้อมแซ้มรถยนต้ส้วนกลำง หมำยเลข 7,700.00            7,700.00         หจก.ชำญยุทธ ชนะยนต้ หจก.ชำญยุทธ ชนะยนต้
ทะเบียน บค 3319 มส.

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

                                                                                                                     แบบ สขร .1





เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

30/2565 วันท่ี 1 ธันวำคม 2565

31/2565 วันท่ี 1 ธันวำคม 2565
32/2565 วันท่ี 3 ธันวำคม 2565
33/2565 วันท่ี 15 ธันวำคม 2565

34/2565 วันท่ี 16 ธันวำคม 2565

35/2565 วันท่ี 16 ธันวำคม 2565

36/2565 วันท่ี 16 ธันวำคม 2565

37/2565 วันท่ี 16 ธันวำคม 2565

38/2565 วันท่ี 16 ธันวำคม 2565
39/2565 วันท่ี 20 ธันวำคม 2565

40/2565 วันท่ี 20 ธันวำคม 2565

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

                                                                                                                     แบบ สขร .1



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

41/2565 วันท่ี 20 ธันวำคม 2565

44/2565 วันท่ี 21 ธันวำคม 2565
45/2565 วันท่ี 22 ธันวำคม 2565

46/2565 วันท่ี 23 ธันวำคม 2565
47/2565 วันท่ี 27 ธันวำคม 2565
48/2565 วันท่ี 24 ธันวำคม 2565

49/2565 วันท่ี 24 ธันวำคม 2565

50/2565 วันท่ี 24 ธันวำคม 2565

51/2565 วันท่ี 28 ธันวำคม 2565

94/2565 วันท่ี 1 ธันวำคม 2565

                                                                                                                     แบบ สขร .1
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

95/2565 วันท่ี 1 ธันวำคม 2565

96/2565 วันท่ี 1 ธันวำคม 2565

97/2565 วันท่ี 1 ธันวำคม 2565

98/2565 วันท่ี 2 ธันวำคม 2565

100/2565 วันท่ี 3 ธันวำคม 2565

101/2565 วันท่ี 7 ธันวำคม 2565
102/2565 วันท่ี 20 ธันวำคม 2565

103/2565 วันท่ี 22 ธันวำคม 2565

104/2565 วันท่ี 24 ธันวำคม 2565

105/2565 วันท่ี 30 ธันวำคม 2565

                                                                                                                     แบบ สขร .1
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                                                                                         วันท่ี 30  ธันวาคม  2565



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

145/2565 วันท่ี 28 ธันวำคม 2565

146/2565 วันท่ี 27 ธันวำคม 2565

147/2565 วันท่ี 27 ธันวำคม 2565

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

                                                                                                                     แบบ สขร .1




