
ทีท่ำการองศก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปล'! 
อำ๓ อวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐

6) มนีาคม ๒๔๖๔

เรือ่ง สง่สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกมุภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

เรยีน นายอำ๓ อวานรนวิาส ^

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

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย - สรปุผลการตำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกมุภาพนัธ ์ ๒๔๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ จงัหวดั แจง้ใหท้กุหนว่ยงานของรฐั ถอืปฏบิตัติามพระราชบญัญตัขิอ้ยลู 
ขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยใหจ้ดัสง่สรปุผลการตำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน (สขร. ๑) 
รายงานให้อำ๓ อทราบ ทกุวันที ่ ๑ ของเดอืน รายละเอยีดตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ น้ัน

บดันีอ้งศก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง ไดจ้ดัทำสรปุผลการตำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบ 
เดอืนกมุภาพนัธ ์ ๒๔๖๔ (สฃร. ๑ ) เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาพรอ้มนี้^

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

ขอแสดงความนบิถอ

(นายสมเกยีรต ิ สารโภคา)
นายกองศก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง

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



บนหกขอความ
สว่นราชการ องคก์ารบริหารสว่นตำบลอินทร์แปลง อำ๓ อวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร
ท่ี สน. ๘๒๖๐๒ /  วันท่ี เ9  เดอืน มนีาคม พ .ศ .๒๕๖๔
เรือ่ง รายงานสรปุผลการดำเนนิการจดัชือ้จดัจา้งในรอบเดอืน กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง
ดว้ยขา้พเจา้ นางสาวภทัรนนท ์ สาขา ตำแหนง่ เจา้พนกังานพสัด ุ องคก์ารบรหิารสว่นตำบล 

อนิทรแ์ปลง อำเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร ไดจ้ดัทำสรปุผลการดำเนนิการจดัชือ้จดัจา้งในรอบเดอืน 
กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๔ (สฃร.๑) .เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้จงึขอรายงานสรปุผลการตำเนนิการจดัชือ้จดัจา้ง ตามบญัช ี
แนบทา้ย

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

(ลงซ่ือ)
(นางสาวภทัรนนัท ์ ส; 

เจา้พนกังานฟส้ดฺ
ทราบ

ทราบ

(ลงซ่ือ)
(นาง1จรีาภรถV เฉลิมอนนัตขยั)

ผูอ้ำนวยการกองสวสัดกิารสงัคม รกัษาราชการแทน 
ผูอ้ำนวยการกองคลงั

(ลงซ่ือ) /
(นายนรศีร บญุเลา้)

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง

- ทราบ
(ลงซ่ือ)

(นายสมเกยีรต ิ สารโภคา)
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง



ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง
เร่ือง รายงานเกีย่วกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ดว้ย จงัหวดัแจง้ใหท้กุหนว่ยงานของรฐั ถอืปฏบิตัติามพระราขบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทาง 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยใหจ้ดัสง่สรปุผลการดำเนนิการจดัชือ้จดัจา้งในรอบเดอืน (สขร.๑) พรอ้มทัง้รายงาน 
ให้อำ๓ อทุกวันท่ี ๑ ของเดอืน และใหป้ดิประกาศเผยแพรส่รปุผลการดำเนนิการจดัชือ้จดัจา้งในรอบเดอืน 
(สขร.๑) ใหท้ราบโดยทัว่กนั น้ัน

บดันี ้ องคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง ใดส้รปุผลการดำเนนิการจดัชือ้จดัจา้งในรอบเดอืน 
(สฃร.๑)ประจำเดอืนกมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามรายงานแนบทา้ยประกาศนี้

จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วันที ่ \9  มบีาคม พ-ศ- ๒๕๖๔

(นายสมเกยีรต ิ สารโภคา)
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง



5 ว
งบหนา้สเปผลการพจิารณาการจดัซือ้จดัจา้งของ องคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง 

ประจำเดอืน คมุภาพนัธ ์ 2564

ลํไตับที๋ ว ิธ ีการจ ัดซ ื้อจ ัดเทง จำนวนโครงการ รวมวงเง ินงบประมาณ รวมราคากลาง
รวมราคาท ี่พ ิจารณา 

ค ัดเล ือก

วงเง ินต ํ๋าหร ือฐงกว ่า 
ราคากลาง (+ฐง)

(- ต ํ๋ากว ่า)
หมายเหต ุ

1 จ ัดซื้อโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง ^ 8 150,237 150,237 150,237 -
2 จัดจัางโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง V 8 315,500 315,500 315,500 -
3 จัดซ ื้อโดยวิธ ีสอบราคา - - - - -
4 จัดจัางโดยวิธ ีสอบราคา - - - - -
5 จัดซ ื้อโดยวิธ ีประกวดราคา - - - - -
6 จัดจัางโดยวิธ ีประกวดราคา - - - - -
7 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพ ิเศษ - - - - -
8 จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างโดยวิธ ีอ ิเลคทรอน ิกส ่ - -  . - - -

รวม 16 465,737 465,737 465,737 -

ไคน์ำขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งตามแบบ สขร.1 (ประจำเดอืน...ค.ุนภา'พนัธ ์ 2564)
0  เผยแพร ่ เมือ่วนัที ่ ^ ..เด อื น . มนีาคม พ .ศ .2564 โดยวธิตีดิประกาศ
อ  ไมไ่คน์ำขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งตามแบบ สขร.! เผยแพร ่ เหตเุพราะ......................................  -----------

(ลงชือ่).......................................................... ผูร้ายงาน
(นายสมเกยีรต ิ สารโภคา)

ตำแหนง่ นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง



9
สขร.1

*
5

สเปผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจาังในรอบเดอืน คมุภาพนัธ ์ 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง อำเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร

วงเงิน การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลอืก
ลำดับ

ท๋ี
งานจัดซือ้จัดเทง งบประมาณ 

(ราคาคลาง)
วธิซีือ้/เทง

ผู้เสนอราคา
ราคาที ่
เสนอ ผู้ไดัรับการคัดเลือก ราคา

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

1. • ค่าช้างเหมานรีการคนงานท่ัวไป(แม่ป้านลำฟักงาน) 7,200 เฉพาะเจาะจง นายจักรัดน่’ คะสาร 7,200 นายจักรัตฟั คะสาร 7,200 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง
2. - ค่า!างเหมานรีการคนงานท่ัวไป(แม่ป้าน ศพด.) 7,200 เฉพาะเจาะจง นายแสงสลิดย หวานป้า 7,200 นายแสงสลิดย หวานป้า 7,200 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
3. - ค่า!ใงเหมานรีการคนงานท่ัวไป(คนศวน) 7,200 เฉพาะเจาะจง นางเครือซา ธุปชัย 7,200 นางเครือซา ธุปชัย 7,200 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง
4. - ค่า!างเหมานรีการคนงานท่ัวไป(ยามรักษาการ® อบต.) 7,200 เฉพาะเจาะจง นายจำลอง วงค์อบุ 7,200 นายจำลอง วงค์อบุ 7,200 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
5. •ค่าช้างเหมานรีการคนงานท่ัวไป(พนักงานส่งป้าด๋ึม) 7,200 เฉพาะเจาะจง นายพิริสักด หม่ันเสนา 7,200 นายศิรีสักด หม่ันเสนา 7,200 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง
6. - ค่า!างเหมานรีการคนงานท่ัวไป(จัดทำฟัญชี อบต.) 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวช®กาญจฟั ตำพล 8,000 นางสาวช®กาญจฟั คำพล 8,000 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
7. - ค่าอาหารเสรีมนมโรงเรียน เดือนมกราคม 2564 63,826 เฉพาะเจาะจง สหกร®โคนมวารีชถูมิ จำภัค 63,826 สหกร®โคนมวารีชถูมิ จำกัด 63,826 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง
8. - ค่าเช่าเครองถ่ายเอกสาร เดือนจันวาคม 2563 3,500 เฉพาะเจาะจง เทพนครโอเอ 3,500 เทพนครโอเอ 3,500 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง
9. - ค่าวารสาร เดือนมกราคม 2564 3,410 เฉพาะเจาะจง ร์านเทียมชัย 3,410 ร์านเทียมชัย 3,410 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง
10. •ค่าวัส!)ธุปกร®ในการซองกันโรคดิคต่อเช้ือไวรสโคโรน่า 38,130 เฉพาะเจาะจง ร์านช้างพา®ขอ'’ 38,130 ร์านช้างพา®ชย 38,130 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง

11.
2019
•ค่าท่ีดินและส่งก่อสร์างโครงการชุดลอกลำป้วยไร่ 
ตอนกลาง (ชุดท่ี 2) ป้านหัวนา หยู่ท่ี 3

268,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วังเวินคอนสตรัคช่ัน 268,000 หจก.วังเวินคอนสตรัคช้'น 268,0๓ เป็นผู้เสนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง

12. - ค่าจัดช้ือวัสชุประกอบอาหารประชุมสภาฯ 3,600 เฉพาะเจาะจง นางลักข®า ธุปชัย 3,600 นางลักข®า ธุปชัย 3,6๓ เป็นผู้เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
13. •ค่าจัดช้ืออาหารว่างและเครองส์มประชุมสภาฯ 3,600 เฉพาะเจาะจง ร์านอินทิราพา®ชย'’ 3,600 ร์านอินทิราพา®ชย'’ 3,6๓ เป็นผู้เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
14. - ค่าวัส!)ลำฟักงาน(วัย!)การพิมพ์) 6,364 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 6,364 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 6,364 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
15. - ค่าจัดช้ือวัสดูเช้ือเพลิง 20,160 เฉพาะเจาะจง หจก.นาทีพา®ชค์สกลนคร 20,160 หจก.นาทีพา®ชย์สกลนคร 20,160 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
16. - ค่าวัสธุลำฟักงาน 11,747 เฉพาะเจาะจง ร์านมืร์มาเก็ตต้ึง 11,747 ร์านมีร์มาเก็ตต้ิง 11,747 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง

ลงพ)..
(นางสาวภัทรฟันท สาขา) 

ตำแหน่ง เช้าพนักงานหัส!)

(ลงช๋ีอ).. (ลงช้ือ)..
(นางจีราภร®’ เฉลิมอฟันตชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

—■ :̂,(นายนรีศร บุญเยา)
ตำแหน่ง ปลัคองค์การนรีหารส่วนตำบลอินทร์แปลง


