
             แบบ สชร.1 
                                                        

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน   อำเภอร้องกวาง   จังหวัดแพร่ 

วันที่ 2  มีนาคม  พ.ศ.2565 
ลำดับ

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
ราคากลาง

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) สำนักปลัด 950.- 950.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ ราคาต่ำสุด 32/2565 
(2/02/2565) 

2 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์(โน๊ตบุก๊) สำนักปลัด 16,000.- 16,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ ราคาต่ำสุด 33/2565 
(2/02/2565) 

3 
 

จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์(ปริ้นเตอร์) สำนัก
ปลัด 

4,000.- 4,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ ราคาต่ำสุด 34/2565 
(2/02/2565) 

4 
 

จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์(โน๊ตบุก๊) กอง
การศึกษา 

22,000.- 22,000.-.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ ราคาต่ำสุด 35/2565 
(2/02/2565) 

5 จ้างเหมาซ่อมแซมงานก่อสร้างก่อนคืนเงิน
ประกันสญัญา คก.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 

19,975.- 19,975.- เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ใจนนถี นายสมชาย  ใจนนถี ราคาต่ำสุด 58/2565 
(4/02/2565) 

6 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงประจำ
หมู่บ้าน บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 

5,300.- 5,300.- เฉพาะเจาะจง บ.เทคนิคเทเลคอม แอนด์ 
เซอร์วิส จก. 

บ.เทคนิคเทเลคอม แอนด์ 
เซอร์วิส จก. 

ราคาต่ำสุด 59/2565 
(4/02/2565) 

7 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ 
สำนักปลดั 

18,620.- 18,620.- เฉพาะเจาะจง ประภสัศรการค้า ประภสัศรการค้า ราคาต่ำสุด 36/2565 
(7/02/2565) 

8 
 

จัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง 4 จังหวะ 4,700.- 4,700.- เฉพาะเจาะจง ประภสัศรการค้า ประภสัศรการค้า ราคาต่ำสุด 37/2565 
(9/02/2565) 

9 จัดซื้อครภุัณฑ์อื่น ๆ (เครื่องเป่าใบไม้) สำนัก
ปลัด 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง ประภสัศรการค้า ประภสัศรการค้า ราคาต่ำสุด 38/2565 
(9/02/2565) 

10 จัดซื้ออุปกรณ์ฝึกภาคสนาม(โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า) 

1,600.- 1,600.- เฉพาะเจาะจง นางหลี หมั่นเหมาะ นางหลี หมั่นเหมาะ ราคาต่ำสุด 39/2565 
(9/02/2565) 

11 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง นายสุรยิา  จันทรานิมติร นายสุรยิา  จันทรานิมติร ราคาต่ำสุด 60/2565 
(9/02/2565) 
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12 
 

จ้างเหมาทำป้ายไวนิล(โครงการฝกึอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า) 

2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง ท าป้าย งานศิลป์ ท าป้าย งานศิลป์ ราคาต่ำสุด 61/2565 
(9/02/2565) 

13 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดืม่ อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่(โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า) 

8,250.- 8,250.- เฉพาะเจาะจง นางประภสัศร  อ้อยใจ นางประภสัศร  อ้อยใจ ราคาต่ำสุด 62/2565 
(9/02/2565) 

14 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล(โครงการส่งเสรมิความรู้
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

400.- 400.- เฉพาะเจาะจง ท าป้าย งานศิลป์ ท าป้าย งานศิลป์ ราคาต่ำสุด 63/2565 
(9/02/2565) 

15 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดืม่ อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่(โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั) 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นางประภสัศร  อ้อยใจ นางประภสัศร  อ้อยใจ ราคาต่ำสุด 64/2565 
(9/02/2565) 

16 จ้างเหมาทำฝารางระบายน้ำ บ้านแม่กระทิง หมู่ 
3 

4,500.- 4,500.- เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ใจนนถี นายสมชาย  ใจนนถี ราคาต่ำสุด 65/2565 
(17/02/2565) 

17 จ้างเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน กค 3814 แพร่ 

1,655.- 1,655.- เฉพาะเจาะจง ร้องกวางคาร์แคร ์ ร้องกวางคาร์แคร ์ ราคาต่ำสุด 66/2565 
(24/02/2565) 

18 เหมาทำป้ายไวนิล(ประชาสมัพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีปี 2565) กองคลัง 

2,700.- 2,700.- เฉพาะเจาะจง วีรยุทธการพิมพ์ วีรยุทธการพิมพ์ ราคาต่ำสุด 67/2565 
(24/02/2565) 

19 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. เดือนมีนาคม
2565 

5,935.38 5,935.38 เฉพาะเจาะจง บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั ราคาต่ำสุด 40/2565 
(24/02/2565) 

20 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. เดือนมีนาคม 
2565 

21,763.06 21,763.06 เฉพาะเจาะจง บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั ราคาต่ำสุด 41/2565 
(24/02/2565) 

21 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็ก ศพด.อบต.ไผ่โทน 
เดือนมีนาคม 2565 

23,000.- 23,000.- เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  ยิงช้าง นายวิโรจน์  ยิงช้าง ราคาต่ำสุด 68/2565 
(25/02/2565) 
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22 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 

สำนักปลดั 
55,750.- 55,750.- เฉพาะเจาะจง กัญญวัชร์  ซัพพลาย กัญญวัชร์  ซัพพลาย ราคาต่ำสุด 42/2565 

(28/02/2565) 
1.ปัญหา/อุปสรรค ์ -ไม่ม ี
2.ข้อเสนอแนะ -ไม่ม ี

 
 
 

 
(ลงชื่อ).......................................................................ผู้รายงาน 

(นางสาวจันทร์ธิมา  สุดสอาด) 
เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน 


