
ทีท่ำการองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง 
อำ๓ อวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐

0  เมษายน ๒๔๖๔

เรือ่ง สง่สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 

เรยีน นายอำ๓ อวานรนวิาส

อา้งถงึ หนังสือ ท่ี มท. ๐๘๓๔๖/ ๖๒๐ ลงวันท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ ์ ๒๔๔๘

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย - สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม ๒๔๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ จงัหวดั แจง้ใหท้กุหนว่ยงานของรฐั ถอืปฏบิตัติามพระราชบญัญตัขิอ้มลู 
ขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยใหจ้ดัสง่สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน (สฃร. ๑) 
รายงานให้อำ๓ อทราบ ทกุวันที ่ ๑ ของเดอืน รายละเอยีดตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ น้ัน

บดันีอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง ใดจ้ดัทำสรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบ 
เดอืนมนีาคม ๒๔๖๔ (สฃร. ๑ ) เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาพรอ้มนี้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

ขอแสดงความนบัถอื

(นายสมเกยีรต ิ สารโภคา)
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง

กองคลงั อบต.อนิทรแ์ปลง 
โทร/โทรสาร. ๐-๔๒๗๐-๗๒๓๖



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำ๓ อวานรนิวาศ จังหวัดสกลนคร
ท่ี สน. ๘๒๖๐๒ /  วันท่ี 9  เดอืน ฌษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรือ่ง รายงานสรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
ดว้ยขา้พเจา้ นางสาวภทัรนนท ์ สาขา ตำแหนง่ เจา้พนกังานพสัด ุ องคก์ารบรหิารสว่นตำบล 

อนิทรแ์ปลง อำเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร ไดจ้ดัทำสรปุผลการดำเนนิการจดัซ ือ้จดัจา้งในรอบเดอืน 
มนีาคม ๒๕๖๔ (สฃร.๑) เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้จงึขอรายงานสรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ตามบญัชแีนบ 
ทา้ย

*

*

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

(นายนรศีร บญุเอา้)
ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง

- ทราบ
(ลงซ่ือ)

(นายสมเกยีรต ิ สารโภคา)
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
เร่ือง รายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารชองทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ดว้ย จงัหวดัแจง้ใหท้กุหนว่ยงานของรฐั ถอืปฏบิตัติามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทาง 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยใหจ้ดัสง่สรปุผลการดำเนนิการจดัชือ้จดัจา้งในรอบเดอืน (สฃร.๑) พรอ้มทัง้รายงาน 
ให้อำ๓ อทกุวันที ่ ๑ ของเดอืน และใหป้ดิประกาศเผยแพรส่รปุผลการดำเนนิการจดัชือ้จดัจา้งในรอบเดอืน 
(สขร.๑) ใหท้ราบโดยทั}่กนั น้ัน

บดันี ้ องคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง ไดส้รปุผลการดำเนนิการจดัชือ้จดัจา้งในรอบเดอืน 
(สฃร.๑) ประจำเดอืนมนีาคม ๒๕๖๔ เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามรายงานแนบทา้ยประกาศนี้

จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วันที ่ 3  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมเกยีรต ิ สารโภคา)
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง
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งบหนา้สรปูผลการพจิารณาการจดัซือ้จดัจา้งของ องคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง
ประจำเสอืน มนีาคม 2564

ลำด ับที่ ว ิธ ีการจ ัด'ช ื้อจ ัดจำง จำนวนโครงการ รวมวงเง ินงบประมาณ รวมราคากลาง
รวมราคาท ี่พ ิจารณา 

ค ัดเล ือก

วงเง ิน ต ํ๋าห เอส ูงกว ่า  
ราคากลาง (+ฐง)

(- ตากว ่า)
หมายเหตุ

1 จัดชื้อโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง 10 184,354.21 184,354.21 184,354.21 -
2 จัดจัางโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง 17 1,069,230 1,069,230 1,069,230 -
3 จ ัดช ื้อโดยวิธ ีสอบราคา - - - - -
4 จัดจัางโดยวิธ ีสอบราคา - - - - -
5 จ ัดชื้อโดยวิธ ีประกวดราคา - - - - -
6 จัดจัางโดยวิธ ีประกวดราคา - - - - -
7 จัดชื้อจัดจ้างโดยวิธ ีพ ิเศษ - - - - -
8 จ ัดช ื้อจ ัดจ ้างโดยวิธ ีอ ิเลคทรอน ิกค ์ - - - - -

รวม 27 1,253,584.21 1,253,584.21 1,253,584.21 -

ไคน์ำขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งตามแบบสขร.1 (ประจำเสอืน..มนีาคม.2564) 
0  เผยแพร ่ เมือ่วนัที ่ 9 . . เดอืน..เมษายน พ.ศ. 2564 โดยวธิตีดิประกาศ 
อ  ไมไ่คน์ำขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งตามแบบ สขร.1 เผยแพร ่ เหตเุพราะ.

(ลงชือ่)..........................................................ผูร้ายงาน
(นายสมเกยีรต ิ สารโกคา)

ตำแหนง่ นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง



3 สฃร.1

สเปผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจาังในรอบเดอืน มนีาคม 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง อำเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร

3

วงเงิน การเสนอราคา คารพจิารผาดดั!ลอก
อำดับ 

ท่ี
งานจัดซือ้จัดแาง งบประมาณ 

(ราคใกสาง)
ว*1ซ้ือ/1จเัง

^ เสนอราคา
ราคาท่ี 
เสนอ ผใูต์ริบการคัดเลอก ราคา

เหอผุลทีค่คัเดอืกเ่ดอสงัเขป

1. -ค่าจ่างเหมาบริการคนงานท่ัว,ไป(แม่ป้ในสำนักงาน) 7,200 เฉพาะเจาะจง นางเครือฟ้า คุปชัย 7,200 นางเครือฟ้า อุปชัย 7,200 เป็นดูเสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
2. - ค่าจ่างเหมาบริการคนงานท่ัวไป(คนสวน) 7,200 เฉพาะเจาะจง นายจ่าลอง วงต์อ'คุ 7,200 นายจ่าลอง วงต์อสู 7,200 เป็นป้เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
3. -ค่าจ่างเหมาบริการคนงานท่ัวไป(พนักงานส่งใ!าด่ืม) 7,200 เฉพาะเจาะจง นายกระบวนเพรช เย้ียมเจริญ 7,200 นายกระบวนเพรช เย้ืยมเจริญ 7,200 เป็นป'เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
4. - ค่าจ่างเหมาบริการคนงานท่ัวไป(อามรักษาการณ์ อบค.) 7,200 เฉพาะเจาะจง นายคิริสักด่ื หม่ันเสนา 7,200 นายคิริสักด่ื หม่ันเสนา 7,200 เป็นป’เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
5. - ค่าจ่างเหมาบริการคนงานท่ัวไป(แม่ป้าน ศพค.) 7,200 เฉพาะเจาะจง นายแสงสถิตย์ หวานโ!า 7,200 นายแสงสถิตย หวานใ!า 7,200 เป็นป'เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
6. - ค่าจ่างเหมาบริการคนงานท่ัวไป(จัดทำบัญชี อบต.) 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวชล!กาญ*นั คำพล 8,000 นางสาวชฌิกาญจน คำพล 8,000 เป็นป’เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
ๆ . - ค่าจัดซ้ือวัสคุคอมพิวเตอร์ 15,780 เฉพาะเจาะจง เทพนครโอเอ 155,780 เทพนครโอเอ 15,780 เป็นป'เสนอราคาไม,ตากว่าราคากลาง
8. - ค่าวัสลุสำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) 10,015 เฉพาะเจาะจง รัานพีรคิกษากัณฑ์ 10,015 จ่านพีรคิกษากัณฑ์ 10,015 เป็นป'เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
9. - ค่าเช่าเค1องถ่ใยเอกสาร เดือนคุมกาพันธ์ 2564 3,500 เฉพาะเจาะจง เทพนครโอเอ 3,500 เทพนครโอเอ 3,500 เป็นป'เสนอราคาไม'ตากว่าราคากลาง
10. -ใครงการซ่อมแซมถนนถูกรังกายใน ต.อินทร์แปสงหยู่ 1-8 173,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สกลไทยเจริญ 2005 173,000 หจก.สกลไทยเจริญ 2005 173,000 เป็นป'เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
11. - ค่าจัดซ้ือวารสาร เดือนคุมกาพันธ์ 2564 3,080 เฉพาะเจาะจง รัานเทียมชัย 3,080 รัานเทียมชัย 3,080 เป็นป'เสนอราคาไม'ตากว่าราคากลาง
12.
13.

-ค่าจ่างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(ซ่อมป็มใ!ารลดับเพลิง) 
•โครงการก่อสรัางถนนคอนกริตเซ้ือมระหว่างป้านอินทร์ 
แปลงไปป้านดอกนอ

8,000
418,000

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง

เค.เจ.พี. เอ็นจิเนียร๋ึง 
หจก.ม๋ึงคำวัสูก่อสจ่าง

8,000 เค.เจ.พี. เอ็นจิเนืยรืง 8,000 เป็นปเสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง

14. - ซ้ือเครืองสูบน้ําแบบคุ่มขนาด 1.5 แรงป้า (ซัมเมอร์ส) 18,000 เฉพาะเจาะจง เท่ีอนเกษตร 18,000 เพ่ือนเกษตร 18,000 เป็นป'เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
15. - ค่าอาหารเสริม (นมโรงเรียน) เดือนคุมกาพันธ์ 2564 57,324.96 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชฎนิ จ่ากัด 57,324.96 สหกรณ์โคนมวาริชถูนิ จ่ากัด 57,324.96 เป็นป'เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
16. -ซ้ือเครืองกวนปนขาว,กวนสารคลอรีน,เครืองจ่ายปนขาว 

เครืองจ่ายสารคลอรีน
28,600 เฉพาะเจาะจง พีเจ วอเตอร 28,600 พีเจ วอเตอร 28,600 เป็นป'เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง

17. - จัดหาอาหารว่างและเคร๋ึองด่ืมรับรองคณะกรรมการ 
โครงการสมาชิกๅฒิสภาพบประชาขนในหนท่ีภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ

3,675 เฉพาะเจาะจง นางสาวเด่นนภา นาโควงต์ 3,675 นางสาวเด่นนภา นาโควงต์ 3,675 เป็นป’เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง

18. -จัดทำป็ายไวนิลต์อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิก 
ๅฒิสภาพบประชาชนในพ่ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

855 เฉพาะเจาะจง หจก.บีจีแอ็ดเวอร์ไทช๋ึง 855 หจก.ปีจืแอ็ดเวอร์ไทซ้ืง 855 เป็นป,เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
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ลำดับ

ที๋

งานจ ัดช ื้อจ ัดแาง

รงเง ิน  

งบประม าณ  

(ราคากลาง)

ง ิ® ช ื้อ /จ ัาง

การเสนอราคา การพ ิจารณ าด ัดแ!อก

เหช ุผลท ี่ด ัด!ลอกโดยส ังเขป
#เส น อราคา

ราคาท ี่ 
เสนอ ^ ด ัจ ัน ก าร ด ัด เล อ ก ราคา

19. - ค่าปา?งรักษาซ่อมแซมคเภัณ1พ์แอร์ 3,000 เฉพาะเจาะจง คมไฝแอร์ 3,000 คมไฝแอร์ 3,000 เป็น เ̂สนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง
20. - ค่าจัดปาป็ายโครงการจัดประชุมประชาคมหถู่ปาน 2564 600 เฉพาะเจาะจง หจก.ป็จีแอ็ดเวอร์ไทช๋ึง 600 หจก.ปึจีแอ็ดเวอร์ไทซ๋ึง 600 เป็น(แสนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง
21. - ค่าวัสดูธุปกรณ์โครงการจัดประชุมประชาคมหยู่ปาน 2564 3,125 เฉพาะเจาะจง อินทิราพาณิชย์ 3,125 อินทิราพาณิชย์ 3,125 เป็น(เ’เสนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง
22. •ชื้อวัสคุอาหารว่างโครงการจัดประชุมประชาคมหถู่ปาน 9,000 เฉพาะเจาะจง อินทิราพาณิชย์ 9,000 อินทิราพาณิชย์ 9,000 เป็นช้ื'เสนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง

23.
2564
•โครงการปรับปเงถนนถูกรังกายในตำบลอินทร์แปลง 75,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สกลไทยเจริญ 2005 75,000 หจก.สกลไทยเจริญ 2005 75,000 เป็นแสนอราคาไม'ตากว่าราคากลาง

24. •โครงการขยายผิวจราจร คอนกรดเสริมเหลึกปานหัวนา หยู่ 3 311,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มึงคำวสัคุก่อสร์าง 311,000 หจก.มึงคำวัสคุก่อสร์าง 311,000 เป็น เ̂สนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง
25. - ค่าวัสอุส่านักงาน 6,050 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ราชยานยนค์ 6,050 โรงพิมพ์ราชยานยนค์ 6,050 เป็น เ̂สนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง
26. - ค่าจัดช้ือค?ภัลเ'ค์เครองดับเพลิง 46,000 เฉพาะเจาะจง เค.เจ.พี เอ็นจิเนียร๋ึง 46,000 เค.เจ.พี เอ็นจิเนียรง 46,000 เป็น เ̂สนอราคาไม'ตากว่าราคากลาง
27. - ค่าวัสคุเช้ือเพลิงและหล่อลน เดือนคุมภาหันย์ 2564 16,130 เฉพาะเจาะจง หจก.นาทีพาณิชย์ สกลนคร 16,130 หจก.นาทีพาณิชย์ สกลนคร 16,130 เป็น เ̂สนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง

ลงช้ือ)..
(นางสาวภัทรนันพ์ สาขา) 
ตำแหน่ง เจัาพนักงานหัสคุ

(ลงช้ือ).. (ลงช้ือ)..
(นางจีราภรณ์ เฉลิมอนันตชัย)

ตำแหน่ง (เตำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน 
^ตำนวยการกองคลัง

X ^(นาอนริศร '“ 1|ญเสัา)
ตำแหน่ง ปลัคองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง


