
ทีท่ำการองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง 
อำเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐

๑ มถินุายน ๒๔๖๔

เรือ่ง สง่สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 

เรยีน นายอำเภอวานรนวิาส

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

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย - สรปุผลการตำเนบิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม ๒๔๖๔ จำบวบ ๑ ชุด

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

นดันีอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง ไดจ้ดัทำสรปุผลการตำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบ 
เดอืนพฤษภาคม ๒๔๖๔ (สฃร. ๑ ) เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาพรอ้มนี้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

ขอแสดงความนบัถอื

(นายสมเกยีรต ิ สารโภคา)
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง

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



บนทกฃอความ
สว่นราชการ องคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง อำ๓ อวานรนวิาส จังหวัคสกลนคร
ท่ี สน. ๘๒๖๐๒ /  วันท่ี ๑ เดอืน มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรือ่ง รายงานสรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม ๒๔๖๔

เรียน นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง
ดว้ยขา้พเจา้ นางสาวภทัรนนท ์ สาขา ตำแหนง่ เจา้พนกังานพสัด ุ องคก์ารบรหิารสว่นตำบล 

อนิทรแ์ปลง อำเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร ไดจ้ดัทำสรปุผลการตำเนนิการจดัซ ือ้จดัจา้งในรอบเดอืน 
พฤษภาคม ๒๔๖๔ (สฃร.๑) เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้จงึขอรายงานสรปุผลการตำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ตามบญัช ี
แนบทา้ย

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

(ลงซ่ือ)

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง

- ทราบ
(ลงซือ่)

(นายสมเกยีรต ิ สารโภคา)
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง



ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง
เร่ือง รายงานเกีย่วกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ดว้ย จงัหวดัแจง้ใหท้กุหนว่ยงานของรฐั ถอืปฏบิตัติามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทาง 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยใหจ้ดัสง่สรปุผลการดำเนนิการจดัชือ้จดัจา้งในรอบเดอืน (สชร.๑) พรอ้มทัง้รายงาน 
ใหอ้ำเภอทกุวนัที ่ ๑ ของเดอืน และใหป้ด็ประกาศเผยแพรส่รปุผลการดำเนนิการจดัชือ้จดัจา้งในรอบเดอืน 
(สขร.๑) ใหท้ราบโดยทัว่กนั น้ัน

บดันี ้ องคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง ไดส้รปุผลการดำเนนิการจดัชือ้จดัจา้งในรอบเดอืน 
(สฃร.๑) ประจำเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามรายงานแนบทา้ยประกาศ

จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กบั

ประกาศ ณ วันที ๑ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๔

* (นายสมเกยีรต ิ สารโภคา)
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง
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งบหนำสเปผลการพจิารณาการจดัซือ้จดัจา้งของ องคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง 
ประจำเดอืน พฤษภาคม 2564

ลำดับท่ี วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการ รวมวงเงินงบประมาผ รวมราคากลาง รวมราคาที่พิจารณา 
คัดเลือก

วงเงินตาหรือฐงกว่า 
ราคากลาง (+สูง) 

(- ตากว่า)
หมายเหตุ

1 จัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 282,775.80 282,775.80 282,775.80 -
2 จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 162,330 162,330 162,330 -
3 จัดซ้ือโดยวิธีสอบราคา - - - - -
4 จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา - - - - -
5 จัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคา - - - - -
6 จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา - - - - -
7 จัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ - - - - -
8 จัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีอิเลคทรอนิกส่ - - - - -

รวม 27 445,105.80 445,105.80 445,105.80 -

ไคน์ำขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งตามแบบสขร.1 (ประจำเดอืน..พฤษภาคม. 2564.)
0  เผยแพร ่ เม ือ่วนัท ี.่..1....เดอืน..มสินูายนพ.ศ.2564 โดยวธิตีดิ.ประกาศ
0  ไมไ่คน์ำขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งตามแบบ สขร.1 เผยแพร ่ เหตเุพราะ...................................... (  ^  ะ-----

(ลงชือ่)...........................................................^ รายงาน
(นายสมเกยีรต ิ สารโภคา)

ตำแหนง่ นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง



สขร.!
สเปผลการดำเนนิการจดัซ ือ้จดัจาังในรอบเดอืนพฤษภาคม;^64 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง อำเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร
วงเร ีน การเสนอราคา การพ ิจารณ าด ัดเล ือก

ลำดับ

ท

งานส ัดช ื้ออ ัดข ้าง งบ ประมาณ  

(ราคากลาง)

ว ิธ 1ชื้อ/ข ้าง
ย ู่เสนอราคา

ราคใส ื 
เสนอ ย ู่ได ัร ิบการด ัดเล ือก ราคา

เหช ุผลพ ิด ัด เล ือกโดยส ังเขป

1. -ค่าข้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(แม่ป้านลำนักงาน) 7,200 เฉพาะเจาะจง นาง!ครีอฟ้า คูปซัย 7,2๓ นางเครือฟ้า ธุปข้อ 7,2๓ เป็นยู่'เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
2. - ค่าข้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(คนสวน) 7,200 เฉพาะเจาะจง นายจำลอง วงคอบุ 7 ,2๓ นายจำลอง วงต์อบุ 7 ,2๓ เป็นยู่เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
3. -ค่าข้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(พนักงานส่งป้าส์ม) 7,200 เฉพาะเจาะจง นายกระบวนเพรช เอึ้ยมเจริญ 7,2๓ นายกระบวนเพรช เยี้อมเจริญ 7,2๓ เป็นยู่เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
4. - ค่าข้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(แม่ป้าน ศพด.) 7,200 เฉพาะเจาะจง นายแสงสถิตย์ หวานป้า 7,2๓ นายแสงสถิตย์ หวานป้า 7,2๓ เป็นยู่เสนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง
5. - ค่าข้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(ยามรักษาการณ์ อบด.) 7,200 เฉพาะเจาะจง นายคิริสักค หมั่นเสนา 7,2๓ นายคิริสักด หมั่นเสนา 7,2๓ เป็นยู่เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
6. - ค่าข้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(จัดทำบัญชี อบต.) 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวซณิกาญจน คำพล 8,0๓ นางสาวชณิกาญจน์ คำพล 8,0๓ เป็นยู่เสนอราคาไม'ตากว่าราคากลาง
7. -ชื้อวัสลุคูปกรณ์ป้องกันและลดความเส์ยงในการแพร่ 

ระบาด!เองโรคไวริศใคใรนา 2019
35,340 เฉพาะเจาะจง ริานข้างพาณิชย์ 35,340 ริานข้างพาณิชย์ 35,340 เป็นยู่เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง

8. -ค่าป้าเงริกษาและ'ช่อมแซมเครื่องเชียงป้องประชุมสภาฯ 4,9๓ เฉพาะเจาะจง ริานโทนี่อิเลืคทรอบีค 4,9๓ ริในโทนี่อิเลืคทรอนค 4,9๓ เป็นยู่เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
9. - ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำเดือนเมษายน 2564 169,615.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชฎมิ จำกัด 169,615.80 สหกรณ์โคนมวารีชถูมิ จำกัด 169,615.80 เป็นยู่เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
10. -จัดชื้ออาหารว่างและ!ครองดมประชุมสภาฯ 1,5๓ เฉพาะเจาะจง อินทิราพาณิชย์ 1,5๓ อินทิราพาณิชย์ 1,5๓ เป็นยู่เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
11. - จัดชื้อวัสลุประกอบอาหารเลี้ยงยู่เข้าร่วมประชุมสภาฯ 2,0๓ เฉพาะเจาะจง นางลักขณา คูปชัข 2,0๓ นางลักขฉเใ ธุปข้ย 2,0๓ เป็นยู่เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
12. - โครงการก่อสริางระบบประปาหยู่ป้าน ป้านโนนลำราญ 63,8๓ เฉพาะเจาะจง หจก.มงคำวัสดูก่อสริาง 63,8๓ หจก.มึ๋งคำวัสดูก่อสริาง 63,8๓ เป็นยู่เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
13. - ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 3229 สกลนคร 22,110 เฉพาะเจาะจง หจก.แดงเจริญการยาง 22,110 หจก.แดงเจริญการยาง 22,110 เป็นยู่เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
14. - ค่าป้ายประชาสัมพัน* ป้ายดูนย์อปพร. อบต.อินทรแปลง 1,750 เฉพาะเจาะจง หจก.บีจี แอ็ดเวอริไทซึ๋ง 1,750 หจก.บีจื แอดเวอริไทชง 1,750 เป็นยู่เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
15. - ค่าจัดชื้อวัสดูไฟฟ้าและวิทยุ 10,550 เฉพาะเจาะจง วัตเนาพาณิชย์ 10,550 วัฒนาพาณิชย์ 10,550 เป็นยู่เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง
16. - ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 3229 สกลนคร (ลำง 

แอร่ ดูดอากาศแอริ)
7 ๓ เฉพาะเจาะจง คมไผ่แอริ 7 ๓ คมไผ่แอริ 7๓ เป็นยู่เสนอราคาไม่คำกว่าราคากลาง

17. -ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ท ะเบ ียน กต3190 สกลนคร 
(ลำงแอริ ดูดอากาศแอริ)

7 ๓ เฉพาะเจาะจง คมไผ่แอริ 7 ๓ คมไผ่แอริ 7๓ เป็นยู่เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง

18. -ค่าป้า?งรักษาซ่อมแซมเตรองปรับอากาศ(ป้องกองช่าง) 1,4๓ เฉพาะเจาะจง คมไผ่แอริ 1,4๓ คมไผ่แอริ 1,4๓ เป็นยู่เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
19. - ค่าจัดชื้อวัสดูไฟฟ้าและวิทยุ 4,970 เฉพาะเจาะจง วัตเนาพาณิชย์ 4,970 วัฒนาพาณิชย์ 4,970 เป็นยู่เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
20. - จัดชื้อทรายเคลือบสารและป้าอาไชเพอริเมทิน โครงการ 

ป้องกันและควบธุมโรคไข้เลือดออก
64,0๓ เฉพาะเจาะจง ริานข้างพาณิชย์ 64,0๓ ริานข้างพาณิชย์ 64,0๓ เป็นยู่เสน®ราคาไม่คำกว่าราคากลาง

21. - ชื้อวัสดูอาหารว่างและเครองดํ่ม โครงการป้องกันและลด 
ความเลี่’องในการแพร่ระบาดเชื้อไวรสโคโรนา 0 0 VII) - 19

4,2๓ เฉพาะเจาะจง อินทิราพาณิชย์ 4 ,2๓ อินทิราพาณิชย์ 4,2๓ เป็นยู่เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง



วงเริน การเสนอราคา การพิจารณาดัดเสอก
ลำดับ

ท ี่

งานจัดช้ือจัดค์าง งบประมาณ 
(ราคากสาง)

ร ® ช้ือ/จัใง
ผู้เสนอราคา

ราคาท่ี 
เสนอ ผู้ไดัจับการดัดเสือก ราคา

เหตุผลท่ีคัดเสือกโดยสังเขป

22. - ค่านิายไวนิล โครงการนิองกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ 
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 0 0 ^ 0  - 19

1,500 เฉพาะเจาะจง หจก.บีจี แอ็ดเวอรัไทซึ๋ง 1,500 หจก.บืจี แอ็ดเวอร์ไทซึ๋ง 1,500 เนินผู้เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง

23. -ค่าวัสอุรุปกร®โครงการนิองกันและลดความเสี่ยงในการ 
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโกโรนา 0 0 \^1 0  -  19

1,150 เฉพาะเจาะจง อินทิราพาณิช0 1,150 อ็นทิราพา®ชย์ 1,150 เนินผู้เสนอราคาไม่ดำกว่าราคากลาง

24. - ค่าปทุงรักษาซ่อมแซมรกยมค์ส่วนกลาง กด 3190 สกลนคร 2,270 เฉพาะเจาะจง รัานอั้งการยาง 2,270 รัามอั้งการยาง 2,270 เนินผ ูเ้สนอราคาไม่ดำกว่าราคากลาง
25. - ค่าปา?งรักษาซ่อมแซมรกยนค์ส่วนกลาง ก ด 3190 สกลนคร 2,900 เฉพาะเจาะจง รัานชีพีแอล เอ็นจ ิเนียรง 2,900 รัานชีพืแอล เอ็นจ ิเนียรง 2,900 เนินผ ูเ้สนอราคาไมด่ำกว่าราคากลาง
26. -ค ่าน ิายไวนิลประชฬมสันธ ์ภาษีที่ดินและสี่งปฐกสรัาง 

ประจำปี 2564
2,250 เฉพาะเจาะจง หจก.บ ิจ ี แอ็ดเวอรไทชึ๋ง 2,250 หจก.ป ีจ ี แอ็ด!วอรไทชึ๋ง 2,250 เนินผ ูเ้สนอราคาไมด่ำกว่าราคากลาง

27. - ค่าเช่าเครองถ่ายเอกสาร ประจำเดิอนเมษายน 2564 3,500 เฉพาะเจาะจง เทพนครโอเอ 3,500 เทพนครโอเอ 3,500 เนินผ ูเ้สนอราคาไมด่ำกว่าราคากลาง

ดำแหน่ง เจีาพนักงานพํสอุ

(ลงช้ือ).
(นางจีราภรณ์ เฉลิมอนันตนัย)

ดำแหน่ง ผู้ดำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน 
ผู้ดำนวยการกองคลัง

\

(ลง4อ)........................ . เ ^ ) . . ' ^ . . . . - .  '
(นายนรสร บุญแา)

ดำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนดำบลอินทรแปลง


