
             แบบ สชร.1 
                                                        

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน   อำเภอร้องกวาง   จังหวัดแพร่ 

วันที่ 4  เมษายน  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 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องเกบ็ของสนาม
กีฬา อบต.ไผโ่ทน 

35,000.- 35,000.- เฉพาะเจาะจง ช.ณัฐดา การช่าง ช.ณัฐดา การช่าง ราคาต่ำสุด 6/2565 
 (1/03/2565) 

2 โครงการก่อสร้างถนนภายในสนามกีฬา อบต.ไผ่
โทน 

103,000.- 103,000.- เฉพาะเจาะจง ประภสัศรค้าวัสดุก่อสร้าง ประภสัศรค้าวัสดุก่อสร้าง ราคาต่ำสุด 7/2565 
 (3/03/2565) 

3 จัดซื้อวัสดสุำนักงาน(น้ำดืม่) สำนกัปลัด 2,845.- 2,845.- เฉพาะเจาะจง น้ำดื่มภมูินทร ์ น้ำดื่มภมูินทร ์ ราคาต่ำสุด 43/2565 
(7/03/2565) 

4 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง รถยนต์
หมายเลขทะเบียน กต5583แพร่ 

1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง ร้องกวางคาร์แคร ์ ร้องกวางคาร์แคร ์ ราคาต่ำสุด 69/2565 
(9/03/2565) 

5 
 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. เดือนเมษายน
2565 

7,999.86 7,999.86 เฉพาะเจาะจง บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั ราคาต่ำสุด 44/2565 
(21/03/2565) 

6 
 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. เดือนเมษายน 
2565 

29,332.82 29,332.82 เฉพาะเจาะจง บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั บ.โกลดม์ิวล์ จำกดั ราคาต่ำสุด 45/2565 
(21/03/2565) 

7 จัดซื้อวัสดยุานพาหนะ (ยางรถยนต์) กองช่าง 13,100.- 13,100.- เฉพาะเจาะจง ร้องกวางคาร์แคร ์ ร้องกวางคาร์แคร ์ ราคาต่ำสุด 46/2565 
(23/03/2565) 

8 จ้างเหมาตรวจเช้คและซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ9563แพร่ 

18,810.- 18,810.- เฉพาะเจาะจง ร้องกวางคาร์แคร ์ ร้องกวางคาร์แคร ์ ราคาต่ำสุด 70/2565 
(23/03/2565) 

9 จ้างเหมาบริการแม่บา้นทำความสะอาด
สำนักงาน อบต.ไผ่โทน 

45,000.- 45,000.- เฉพาะเจาะจง นางทักทรวง  ทองอินทร์ นางทักทรวง  ทองอินทร์ เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 71/2565 
(25/03/2565) 

10 
 

จ้างเหมาบริการคนขับรถแทรกเตอร์ 54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นายสายันต์ เสนาธรรม นายสายันต์ เสนาธรรม เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 72/2565 
(25/03/2565) 

11 จ้างเหมาคนขับรถฉุกเฉิน 45,000.- 45,000.- เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  วาภิไหว นายปราโมทย์  วาภิไหว เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 73/2565 
(25/03/2565) 
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12 จ้างเหมาบริการคนดูแลระบบงานด้าน
สาธารณสุขตำบลไผโ่ทน 

51,000.- 51,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพร  ดอนแก้ว น.ส.จิราพร  ดอนแก้ว เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 74/2565 
(25/03/2565) 

13 จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด ุ 54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินภา  เมืองนาคิน น.ส.ศิรินภา  เมืองนาคิน เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 75/2565 
(25/03/2565) 

14 
 

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี กองคลัง 

51,000 51,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑาทิพย์  เพาะปลูก น.ส.จุฑาทิพย์  เพาะปลูก เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 76/2565 
(25/03/2565) 

15 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลสนามกีฬา อบต.ไผโ่ทน 42,000.- 42,000.- เฉพาะเจาะจง นายผล  ประกาศ นายผล  ประกาศ เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 77/2565 
(25/03/2565) 

16 จ้างเหมาบริการเจา้หน้าท่ีปฏิบตัิงานด้าน
สาธารณูปโภคฯ 

51,000.- 51,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.รตัติยากร  วงศ์ยะ น.ส.รตัติยากร  วงศ์ยะ เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 78/2565 
(25/03/2565) 

17 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้า กองช่าง 54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  จะเปี้ย นายณัฐพล  จะเปี้ย เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 79/2565 
(25/03/2565) 

18 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กอง
การศึกษา 

51,000.- 51,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษรินทร์  ภักด ี น.ส.บุษรินทร์  ภักด ี เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 80/2565 
(25/03/2565) 

19 จ้างเหมาแม่บา้นศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อบต.ไผ่
โทน 

39,000.- 39,000.- เฉพาะเจาะจง นายเจตนส์ฤษฏิ์ คะจรรยา นายเจตนส์ฤษฏิ์ คะจรรยา เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 81/2565 
(25/03/2565) 

20 จ้างเหมาผู้ช่วยการเงินและบัญชีกองการศึกษา 54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สรุารักษ์  เพ็ญศร ี น.ส.สรุารักษ์  เพ็ญศร ี เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 82/2565 
(25/03/2565) 

21 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธา 54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นายกิตติ  ภุมมาบุตร นายกิตติ  ภุมมาบุตร เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 83/2565 
(28/03/2565) 

22 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 48,000.- 48,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัณณพร  ป๊อกตื้อ น.ส.ปัณณพร  ป๊อกตื้อ เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 84/2565 
(28/03/2565) 
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23 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานให้บริการด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน 
22,500.- 22,500.- เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์  วังกระแสร ์ นายกิติพงษ์  วังกระแสร ์ เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 85/2565 

(28/03/2565) 
24 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ กองช่าง 1,450.- 1,450.- เฉพาะเจาะจง พิษณุการช่างแพร ่ พิษณุการช่างแพร ่ เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 86/2565 

(28/03/2565) 
25 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็ก ศพด.อบต.ไผ่โทน 17,000.- 17,000.- เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  ยิงช้าง นายวิโรจน์  ยิงช้าง เป็นผู้ที่ทำงานมีคณุภาพ 87/2565 

(28/10/2565) 
1.ปัญหา/อุปสรรค ์ -ไม่ม ี
2.ข้อเสนอแนะ -ไม่ม ี

 
 
 

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

(นางสาวจันทร์ธิมา  สุดสอาด) 
เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน 


