
             แบบ สชร.1 
                                                        

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน   อำเภอร้องกวาง   จังหวัดแพร่ 

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 
ลำดับ

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
ราคากลาง

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 
 

จัดซื้อวัสดุการเลือกตั้ง 159,986.- 159,986.- เฉพาะเจาะจง บ.เสดจ็เตีย่ ให้โชค จำกัด บ.เสดจ็เตีย่ ให้โชค จำกัด ราคาต่ำสุด 6/2565 
(01/11/2564) 

2 
 

จัดซื้อวัสดสุำนักงาน(น้ำดืม่ ศพด.อบต.ไผโ่ทน) 460.- 460.- เฉพาะเจาะจง น้ำดื่มภมูินทร ์ น้ำดื่มภมูินทร ์ ราคาต่ำสุด 7/2565 
(04/11/2564) 

3 จัดซื้อวัสดสุำนักงาน(น้ำดืม่) สำนกัปลัด 3,405.- 3,405.- เฉพาะเจาะจง น้ำดื่มภมูินทร ์ น้ำดื่มภมูินทร ์ ราคาต่ำสุด 8/2565 
(10/11/2564) 

4 จ้างเหมาทำตรายาง(รองปลดั ปฏบิัติหน้าที่) 
สำนักปลดั 

900.- 900.- เฉพาะเจาะจง พิษณุการช่างแพร ่ พิษณุการช่างแพร ่ ราคาต่ำสุด 24/2565 
(10/11/2564) 

5 จ้างเหมาทำตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้ง 1,600.- 1,600.- เฉพาะเจาะจง ภาคเหนือโฆษณา ภาคเหนือโฆษณา ราคาต่ำสุด 25/2565 
(10/11/2564) 

6 
 

จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรม กปน. 500.- 500.- เฉพาะเจาะจง ทำป้าย งานศิลป ์ ทำป้าย งานศิลป ์ ราคาต่ำสุด 26/2565 
(17/11/2564) 

7 จ้างเหมาทำอาหารโครงการอบรม กปน. 13,000.- 13,000.- เฉพาะเจาะจง นางประภสัศร  อ้อยใจ นางประภสัศร  อ้อยใจ ราคาต่ำสุด 27/2565 
(18/11/2564) 

8 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กอง
การศึกษา 

950.- 950.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ ราคาต่ำสุด 9/2565 
(01/11/2564) 

9 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. เดือนธันวาคม 
2564 

5,935.38 5,935.38 เฉพาะเจาะจง บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั ราคาต่ำสุด 10/2565 
(23/11/2564) 

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. เดือนธันวาคม 
2564 

21,763.06 21,763.06 เฉพาะเจาะจง บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั ราคาต่ำสุด 11/2565 
(23/11/2564) 

11 จัดซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินงานการเลือกตั้ง ส.อบต. 
และ นายก อบต. ไผ่โทน 

5,626.- 5,626.- เฉพาะเจาะจง หจก.ศรสีมบูรณ์อินเตอร ์ หจก.ศรสีมบูรณ์อินเตอร ์ ราคาต่ำสุด 12/2565 
(25/11/2564) 
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จัดซื้อ 
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ราคากลาง
ราคากลาง
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วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
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12 
 

จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ดำเนินงานวันรบัหีบบัตรและ
วันเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.ไผ่โทน 

4,400.- 4,400.- เฉพาะเจาะจง น้ำดื่มภมูินทร ์ น้ำดื่มภมูินทร ์ ราคาต่ำสุด 13/2565 
(25/11/2564) 

13 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดการเลือกตั้ง 
ส.อบต.และนายก อบต.ไผ่โทน 

13,100.- 13,100.- เฉพาะเจาะจง ทำป้าย  งานศิลป ์ ทำป้าย  งานศิลป ์ ราคาต่ำสุด 28/2565 
(25/11/2564) 

14 จ้างเหมายานพาหนะสำหรับขนหบีบัตรพร้อม
อุปกรณ์ ไปหน่วยเลือกตั้งเขต 1 หมู่ 1 

300.- 300.- เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  วงศ์ยะ นายศราวุธ  วงศ์ยะ ราคาต่ำสุด 29/2565 
(25/11/2564) 

15 จ้างเหมายานพาหนะสำหรับขนหบีบัตรพร้อม
อุปกรณ์ ไปหน่วยเลือกตั้งเขต 1 หมู่ 2 

300.- 
 

300.- เฉพาะเจาะจง น.ส.วรินทรร์ัตน์  กาสาร น.ส.วรินทรร์ัตน์  กาสาร ราคาต่ำสุด 30/2565 
(25/11/2564) 

16 จ้างเหมายานพาหนะสำหรับขนหบีบัตรพร้อม
อุปกรณ์ ไปหน่วยเลือกตั้งเขต 1 หมู่ 3 

300.- 300.- เฉพาะเจาะจง นายเชาว์  กาศเจรญิ นายเชาว์  กาศเจรญิ ราคาต่ำสุด 31/2565 
(25/11/2564) 

17 จ้างเหมายานพาหนะสำหรับขนหบีบัตรพร้อม
อุปกรณ์ ไปหน่วยเลือกตั้งเขต 1 หมู่ 4 

400.- 400.- เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์  อินต๊ะเสาร ์ นายประดิษฐ์  อินต๊ะเสาร ์ ราคาต่ำสุด 32/2565 
(25/11/2564) 

18 จ้างเหมายานพาหนะสำหรับขนหบีบัตรพร้อม
อุปกรณ์ ไปหน่วยเลือกตั้งเขต 1 หมู่ 5 

400.- 400.- เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  เมืองแก้ว นายสมศักดิ์  เมืองแก้ว ราคาต่ำสุด 33/2565 
(25/11/2564) 

19 จ้างเหมายานพาหนะสำหรับขนหบีบัตรพร้อม
อุปกรณ์ ไปหน่วยเลือกตั้งเขต 1 หมู่ 6 

300.- 300.- เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  ของทิพย์      นายฉลอง  ของทิพย์      ราคาต่ำสุด 34/2565 
(25/11/2564) 

20 
 

จ้างเหมายานพาหนะสำหรับขนหบีบัตรพร้อม
อุปกรณ์ ไปหน่วยเลือกตั้งเขต 1 หมู่ 7 

400.- 400.- เฉพาะเจาะจง นายวิฑูลย์  ข่วงบุญ นายวิฑูลย์  ข่วงบุญ ราคาต่ำสุด 35/2565 
(25/11/2564) 

21 จ้างเหมายานพาหนะสำหรับขนหบีบัตรพร้อม
อุปกรณ์ ไปหน่วยเลือกตั้งเขต 1 หมู่ 8 

400.- 400.- เฉพาะเจาะจง นายสำเริง  วุฒิ นายสำเริง  วุฒิ ราคาต่ำสุด 36/2565 
(25/11/2564) 
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งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
ราคากลาง

(บาท) 
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22 
 

จ้างเหมายานพาหนะสำหรับขนหบีบัตรพร้อม
อุปกรณ์ ไปหน่วยเลือกตั้งเขต 1 หมู่ 9 

300.- 300.- เฉพาะเจาะจง นายพนมเพียร  แก้วพรม นายพนมเพียร  แก้วพรม ราคาต่ำสุด 37/2565  
(04/11/2564) 

23 
 

จัดซื้อวัสดสุำนักงาน  กองคลัง 6,745.- 6,745.- เฉพาะเจาะจง หจก.ศรสีมบูรณ์อินเตอร ์ หจก.ศรสีมบูรณ์อินเตอร ์ ราคาต่ำสุด 14/2565  
(29/11/2564) 

24 จ้างเหมารถรับ-ส่ง ศพด.อบต.ไผ่โทน เดือน
ธันวาคม 2564 

20,000.- 20,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมบตัิ  มังการะ นายสมบตัิ  มังการะ ราคาต่ำสุด 38/2565  
(29/11/2564) 

25 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กฉ9563แพร ่

1,750.- 1,750.- เฉพาะเจาะจง ร้องกวางคาร์แคร ์ ร้องกวางคาร์แคร ์ ราคาต่ำสุด 39/2565  
(30/11/2564) 

26 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเต
อร์หมายเลขครุภณัฑ์ 416/62/0063 กองช่าง 

2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ ราคาต่ำสุด 40/2565  
(30/11/2564) 

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

 
 

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

(นางสาวจันทร์ธิมา  สุดสอาด) 
เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน 


