
             แบบ สชร.1 
                                                        

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน   อำเภอร้องกวาง   จังหวัดแพร่ 

วันที่ 1  กุมภาพันธ์  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 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ กองการศึกษา 4,095.- 4,095.- เฉพาะเจาะจง ประภสัศรค้าวัสดุก่อสร้าง ประภสัศรค้าวัสดุก่อสร้าง ราคาต่ำสุด 20/2565 
(4/01/2565) 

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. อบต.ไผโ่ทน 17,460.- 17,460.- เฉพาะเจาะจง ประภสัศรการค้า ประภสัศรการค้า ราคาต่ำสุด 21/2565 
(4/01/2565) 

3 
 

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ 4 รายการ กองคลัง 1,750.- 1,750.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ ราคาต่ำสุด 22/2565 
(4/01/2565) 

4 
 

จ้างเหมาทำตรายาง นายก อบต.ไผ่โทน กอง
คลัง 

1,320.- 1,320.- เฉพาะเจาะจง พิษณุการช่างแพร ่ พิษณุการช่างแพร ่ ราคาต่ำสุด 48/2565 
(4/01/2565) 

5 จ้างทำป้ายไวนิล “การประชุมสภา อบต.ไผ่
โทน” 

350.- 350.- เฉพาะเจาะจง ทำป้าย งานศิลป ์ ทำป้าย งานศิลป ์ ราคาต่ำสุด 49/2565 
(21/12/2564) 

6 จ้างเหมาทำโครงการสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ไผ่โทน 

116,200.- 116,200.- เฉพาะเจาะจง บุญถิ่น  วังพิลาภ บุญถิ่น  วังพิลาภ ราคาต่ำสุด 4/2565 
(5/01/2565) 

7 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนน คสล.บ้านทุ่ง
คัวะ หมู่ 8 

180,000.- 180,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรภูดิทโยธา หจก.เพชรภูดิทโยธา ราคาต่ำสุด 5/2565 
(11/01/2565) 

8 
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 
กองช่าง 

3,600.- 3,600.- เฉพาะเจาะจง ประภสัศรการค้า ประภสัศรการค้า ราคาต่ำสุด 23/2565 
(12/01/2565) 

9 จ้างเหมาทำตรายาง นายก อบต.ไผ่โทน สำนัก
ปลัด 

660.- 660.- เฉพาะเจาะจง พิษณุการช่างแพร ่ พิษณุการช่างแพร ่ ราคาต่ำสุด 50/2565 
(13/01/2565) 

10 จัดซื้อวัสดสุำนักงาน(หมึกเครื่องถา่ยเอกสาร) 
กองช่าง 

26,750.- 26,750.- เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เจ.โอเอ เซ็นเตอร ์ หจก.พี.เจ.โอเอ เซ็นเตอร ์ ราคาต่ำสุด 25/2565 
(18/01/2565) 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ำหรับแข่งขันกีฬา”โครงการ
แข่งขันกีฬา ศพด.อบต.ไผโ่ทน”  

1,920.- 1,920.- เฉพาะเจาะจง ประภสัศรการค้า ประภสัศรการค้า ราคาต่ำสุด 26/2565 
(18/01/2565) 
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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน   อำเภอร้องกวาง   จังหวัดแพร่ 

วันที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 
ลำดับ

ที ่
 วงเงินที่

จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
ราคากลาง

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

12 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ำหรับทำริ้วขบวน”โครงการ
แข่งขันกีฬา ศพด.อบต.ไผโ่ทน” 

1,220.- 1,220.- เฉพาะเจาะจง ประภสัศรการค้า ประภสัศรการค้า ราคาต่ำสุด 27/2565 
(18/01/2565) 

13 จัดซื้อของรางวัล”โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.
อบต.ไผโ่ทน” 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง ประภสัศรการค้า ประภสัศรการค้า ราคาต่ำสุด 28/2565 
(18/01/2565) 

14 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล”โครงการแข่งขันกีฬา 
ศพด.อบต.ไผ่โทน” 

800.- 800.- เฉพาะเจาะจง ทำป้าย งานศิลป ์ ทำป้าย งานศิลป ์ ราคาต่ำสุด 52/2565 
(18/01/2565) 

15 จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มและน้ำแข็ง”
โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.อบต.ไผ่โทน” 

5,600.- 5,600.- เฉพาะเจาะจง นางประภสัศร  อ้อยใจ นางประภสัศร  อ้อยใจ ราคาต่ำสุด 53/2565 
(18/01/2565) 

16 จ้างเหมาเครื่องเสยีงใช้สำหรับการแข่งขันกีฬา 
ศพด.อบต.ไผ่โทน 

1,400.- 1,400.- เฉพาะเจาะจง นายจันตา  อุอินทร ์ นายจันตา  อุอินทร ์ ราคาต่ำสุด 54/2565 
(18/01/2565) 

17 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 
หมายเลขครภุัณฑ์ 416/62/0058 

200.- 200.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ ราคาต่ำสุด 55/2565 
(19/01/2565) 

18 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 2,010.- 2,010 เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลด์ไวดค์อมพิวเตอร ์ ราคาต่ำสุด 29/2565 
(19/01/2565) 

19 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. เดือนกุมภาพันธ์
2565 

5,161.20 5,161.20 เฉพาะเจาะจง บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั ราคาต่ำสุด 30/2565 
(20/01/2565) 

20 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. เดือนกุมภาพันธ์ 
2565 

18,924.40 18,924.40 เฉพาะเจาะจง บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั ราคาต่ำสุด 31/2565 
(20/01/2565) 

21 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็ก ศพด.อบต.ไผ่โทน 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

20,000.- 20,000.- เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  ยิงช้าง นายวิโรจน์  ยิงช้าง ราคาต่ำสุด 56/2565 
(26/01/2565) 

22 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

24,000.- 24,000.- เฉพาะเจาะจง นายสิทธานันท์  มูลเมือง นายสิทธานันท์  มูลเมือง ราคาต่ำสุด 57/2565 
(28/01/2565) 



             แบบ สชร.1 
                                                        

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน   อำเภอร้องกวาง   จังหวัดแพร่ 

วันที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 
1.ปัญหา/อุปสรรค ์ -ไม่ม ี
2.ข้อเสนอแนะ -ไม่ม ี

 
 
 
 

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

(นางสาวจันทร์ธิมา  สุดสอาด) 
เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน 


