
           แบบ สชร.1 

                                                            
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน   อำเภอร้องกวาง   จังหวัดแพร่ 

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
ลำดับ

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
ราคากลาง

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 
 

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน
ดีเซล) สำนักปลดั 

150,000.- 150,000.- เฉพาะเจาะจง บ.พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอยี่ 
จำกัด สาขาท่ี 00001 

บ.พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอยี่ 
จำกัด สาขาท่ี 00001 

ราคาต่ำสุด 1/2565 
(01/10/2564) 

2 
 

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน
ดีเซล) กองช่าง 

50,000.- 50,000.- เฉพาะเจาะจง บ.พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอยี่ 
จำกัด สาขาท่ี 00001 

บ.พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอยี่ 
จำกัด สาขาท่ี 00001 

ราคาต่ำสุด 2/2565 
(01/10/2564) 

3 จ้างเหมาบริการคนขับรถแทรกเตอร์ 54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นายสายันต์ เสนาธรรม นายสายันต์ เสนาธรรม เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 1/2565 
(01/10/2564) 

4 จ้างเหมาคนขับรถฉุกเฉิน 45,000.- 45,000.- เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  วาภิไหว นายปราโมทย์  วาภิไหว เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 2/2565 
(01/10/2564) 

5 
 

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด ุ 54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินภา  เมืองนาคิน น.ส.ศิรินภา  เมืองนาคิน เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 3/2565 
(01/10/2564) 

6 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี กองคลัง 

51,000 51,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑาทิพย์  เพาะปลูก น.ส.จุฑาทิพย์  เพาะปลูก เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 4/2565 
(01/10/2564) 

7 จ้างเหมาผู้ช่วยการเงินและบัญชีกอง
การศึกษา 

54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สรุารักษ์  เพ็ญศร ี น.ส.สรุารักษ์  เพ็ญศร ี เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 5/2565 
(01/10/2564) 

8 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
กองการศึกษา 

51,000.- 51,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษรินทร์  ภักด ี น.ส.บุษรินทร์  ภักด ี เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 6/2565 
(01/10/2564) 

9 จ้างเหมาแม่บา้นศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อบต.ไผ่
โทน 

39,000.- 39,000.- เฉพาะเจาะจง นายเจตนส์ฤษฏิ์ คะจรรยา นายเจตนส์ฤษฏิ์ คะจรรยา เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 7/2565 
(01/10/2564) 

 
10 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธา 54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นายกิตติ  ภุมมาบุตร นายกิตติ  ภุมมาบุตร เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 8/2565 

(01/10/2564) 
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11 
 

จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้า กองช่าง 54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  จะเปี้ย นายณัฐพล  จะเปี้ย เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 9/2565 
(01/10/2564) 

12 จ้างเหมาบริการเจา้หน้าท่ีปฏิบตัิงานด้าน
สาธารูปโภคฯ 

51,000.- 51,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.รตัติยากร  วงศ์ยะ น.ส.รตัติยากร  วงศ์ยะ เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 10/2565 
(01/10/2564) 

13 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลสนามกีฬา อบต.ไผ่
โทน 

42,000.- 42,000.- เฉพาะเจาะจง นายผล  ประกาศ นายผล  ประกาศ เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 11/2565 
(01/10/2564) 

14 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานให้บริการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

33,000.- 33,000.- เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์  ฉัตรธนาชัย นายประวิทย์  ฉัตรธนาชัย เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 12/2565 
(01/10/2564) 

15 จ้างเหมาบริการคนดูแลระบบงานด้าน
สาธารณสุขตำบลไผโ่ทน 

51,000.- 51,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพร  ดอนแก้ว น.ส.จิราพร  ดอนแก้ว เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 13/2565 
(01/10/2564) 

16 จ้างเหมาบริการแม่บา้นทำความสะอาด
สำนักงาน อบต.ไผ่โทน 

45,000.- 45,000.- เฉพาะเจาะจง นางทักทรวง  ทองอินทร์ นางทักทรวง  ทองอินทร์ เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 14/2565 
(01/10/2564) 

17 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 24,000.- 24,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัณณพร  ป๊อกตื้อ น.ส.ปัณณพร  ป๊อกตื้อ เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 15/2565 
(01/10/2564) 

18 จ้างเหมาผู้ดูแลเว็ปไซด์ อบต.ไผ่โทน 10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวไปรยา รวิชชลันธร นางสาวไปรยา รวิชชลันธร เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 17/2565 
(01/10/2564) 

19 
 

จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็ก ศพด.อบต.ไผ่โทน 19,000.- 19,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมบตัิ  มังการะ นายสมบตัิ  มังการะ เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 16/2565 
(01/10/2564) 

20 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการ 14,00.- 14,000.- เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 18/2565 
(01/10/2564) 
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21 
 

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาบริหารส่วนตำบลฯ 

11,870.- 1,870.- เฉพาะเจาะจง ทำป้าย  งานศิลป ์ ทำป้าย  งานศิลป ์ ราคาต่ำสุด 19/2565  
(04/10/2564) 

22 
 

จ้างทำป้ายไวนิล”โครงการวันรักตน้ไม้
ประจำปีของชาติ” 

300.- 300.- เฉพาะเจาะจง ทำป้าย  งานศิลป ์ ทำป้าย  งานศิลป ์ ราคาต่ำสุด 20/2565  
(12/10/2564) 

23 จ้างเหมาจดัทำบอร์ดติดประกาศผลเลือกตั้ง
สมาชิกสภาบริหารส่วนตำบล และนายกฯ 

60,000.- 60,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ใจนนถี นายสมชาย  ใจนนถี ราคาต่ำสุด 21/2565  
(19/10/2564) 

24 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ เดือน
พฤศจิกายน 2564 

20,472.76 20,472.76 เฉพาะเจาะจง บ.โกลดม์ิลค์ จำกัด บ.โกลดม์ิลค์ จำกัด ราคาต่ำสุด 3/2565  
(25/10/2564) 

25 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. เดือน
พฤศจิกายน 2564 

6,021.40 6,021.40 เฉพาะเจาะจง บ.โกลดม์ิลค์ จำกัด บ.โกลดม์ิลค์ จำกัด ราคาต่ำสุด 4/2565  
(25/10/2564) 

26 จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) 4,200.- 4,200.- เฉพาะเจาะจง ยิ้มแบตเตอรี ่ ยิ้มแบตเตอรี ่ ราคาต่ำสุด 5/2565  
(28/10/2564) 

27 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ไผ่โทน เดือนพฤศจิกายน 2564 

22,000.- 22,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมบตัิ  มังการะ นายสมบตัิ  มังการะ ราคาต่ำสุด 22/2565  
(28/10/2564) 

28 
 

จ้างเหมาทำตรายางศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
อบต.ไผโ่ทน 

350.- 350.- เฉพาะเจาะจง พิษณุการช่างแพร ่ พิษณุการช่างแพร ่ ราคาต่ำสุด 23/2565  
(29/10/2564) 

1.ปัญหา/อุปสรรค ์ -ไม่ม ี
2.ข้อเสนอแนะ -ไม่ม ี

 
(ลงชื่อ)                                           ผู้รายงาน 

(นางสาวจันทร์ธิมา  สุดสอาด) 
เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน 


