
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐

๓ พฤษภาคม ๒๔๖๔

เรื่อง ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 

เรียน นายอำ๓ อวานรนิวาส

อ้างถึง หนังสือ ท่ี มท. ๐๘๓๔๖/ ๖๒๐ ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๔๖๔ จำนวน ๑  ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัด แจ้งให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ถึอปฏิบัติตามพระราขบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยให้จัดส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สฃร. ๑) 
รายงาบให้อำ๓ อทราบ ทุกวันที่ ๑  จองเดือน รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง น้ัน

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 
เดือนฌษายน ๒๔๖๔ (สฃร. ๑  ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกยรต สารเภคา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

กองคลัง อบต.อินทร์แปลง 
โทร/โทรสาร. ๐-๔๒๗๐-๗๒๓๖



บนทกฃอความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำ๓ อวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ท่ี สน. ๘๒๖๐๒ /  วันท่ี ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๔๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
ด้วยข้าพเจ้า นางสาวภัทรนนท์ สาขา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบล 

อินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
เมษายน ๒๔๖๔ (สฃร.๑) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานสรุปผลการตำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ตามบัญช ี
แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงขื่อ)
(นางสาวภัทรนันท์ สาขา) 

เจ้าพนักฬมพัสดุ
- ทราบ

- ทราบ

(ลงขื่อ)
(นางจึราภรณ เฉลิมอนันตขัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกอ•เดุลัง

(ลงขื่อ) (^)  ̂ *
(นายนรีศร บุญเฮ้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

- ทราบ
(ลงขื่อ)

(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
เร่ือง รายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ด้วย จังหวัดแจ้งให้,ทุกหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้จัดส่งสรุปผลการตำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สฃร.๑) พร้อมทั้งรายงาน 
ให้อำ๓ อ,ทุกวันท่ี ๑  ของเดือน และให้ปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
(สฃร.๑) ให้ทราบโดยทั่วกัน น้ัน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
(สฃร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาศม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง



3 ว
งบหน้าสเปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

ประจำเดือน เมษายน 2564

ลำดับที่ ว ิธ ีการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง จำนวนโครงการ รวมวงเง ินงบประมาณ รวมราคากสาง
รวมราคาท ี่พ ิจารณ า 

ดัดเส ือก

วงเง ินต ํ๋าหร ือส ูงกว ่า 
ราคากลาง (+ส ูง)

(- ตากว ่า)
หมายเหตุ

1 จัดซื้อโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง 11 313,930.88 313,930.88 313,930.88 -
2 จัดจ้างโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง 8 83,300 83,300 83,300 -
3 จัดซ ื้อโดยวิธ ีสอบราคา - - - - -
4 จัดจ้างโดยวิธ ีสอบราคา - - - - -
5 จัดซ ื้อโดยวิธ ีประกวดราคา - - - - -
6 จัดจ้างโดยวิธ ีประกวดราคา - - - - -
7 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพ ิเศษ - - - - -
8 จัดซ ื้อจ ัดจ ้างโดยวิธ ีอ ิเลคทรอน ิกส ์ - - - - -

รวม 19 397,230.88 397,230.88 397,230.88 -

ไค์นำจ้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สฃร.1 (ประจำเด ือน.เมษายน.2564)
0 เผยแพร่ เมื่อวันที่..3....เดือน..พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยวิธี.ติดประกาศ
ค  ไม่ไค์นำจ้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เผยแพร่ เหตุเพราะ......................................  ( ^ ^ ? ^ ' ^ ------

(ลงชื่อ)...........................................................^รายงาน
(นายสมเกียรติ สารโภคา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง



สขร.1
สเ^ลการตำเนินการจัดซื้อจัดจัางในรอบเดือน เมษายน 1564 

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
วงเงิน การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลอก

ลำดับ

ท่ี

งานจัดซื้อจัดจัาง งบประมาณ 

(ราดไก{นง)

วิธซ ื้อ/จัาง
ผู้เสนอราคา

ราคาที่ 
เสนอ ผู้ไดัรับการคัดเออก ราคา

เหอุผลที่ค ัดเลอก่เดยส ังเขป

1. - ค่าจัางเหมาบริการคนงานทั่วไป(จัดทำบัญชี อบด.) 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวชณิกาญจนั คำพล 8,0๓ นางสาวชณิกาญจนั คำพล 8,0๓ เป็นผู้เสนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง
2. -ค่าจัางเหมาบริการคนงานทั่วไป(แม่ป้านลัานักงาน) 7,200 เฉพาะเจาะจง นางเครือฟ้า อุปชัย 7,2๓ นางเครือฟ้า อุปชัย 7,2๓ เป็นผู้เสนอราคาไม่ดำกว่าราคากลาง
3. -ค่าจัางเหมาบริการคนงานทั่วไป(คนสวน) 7,2๓ เฉพาะเจาะจง นายดำลอง วงต์อบุ 7,2๓ นายดำลอง วงต์อ'รุ 7,2๓ เป็นผู้เสนอราคาไม่ดำกว่าราคากลาง
4. -ค่าจัางเหมาบริการคนงานทั่วไป(พนักงานส่งนํ้าดึ๋ม) 7,2๓ เฉพาะเจาะจง นายกระบวนเพรข เย้ึยมเจริญ 7,2๓ นายกระบวนเพรช เย้ึยมเจริญ 7,2๓ เป็นผู้เสนอราคาไม่ดำกว่าราคากลาง
5. - ค่าจัางเหมาบริการคนงานทั่วไป(แม่บัาน ศหด.) 7,2๓ เฉพาะเจาะจง นายแสงสถิตย์ หวานโ!ว 7,2๓ นายแสงสนิตย์ หวานโ!ว 7,2๓ เป็นผู้เสนอราคาไม่ดำกว่าราคากลาง
6. - ค่าดำงเหมาบริการคนงานทั่วไป(อามรักบาการณ์ อบต.) 7,2๓ เฉพาะเจาะจง นายคิริลักด็ หท่ันเสนา 7,2๓ นายคิริลักด หม่ันเสนา 7,2๓ เป็นผู้เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
7. - ค่าเช่า!ฟ่องถ่ายเอกสาร เดือนมีนาคม 2564 3,5๓ เฉพาะเจาะจง เทพนครโอเอ 3,5๓ เทพนครโอเอ 3,5๓ เป็นผู้เสนอราคาไม่ดำกว่าราคากลาง
8. - ซื้ออาหารว่างและเฟ่องดึ๋มผู้เช่าร่วมประชุม โครงการ 

ปีองกันและลครุปติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต'’
2,0๓ เฉพาะเจาะจง ร่านอินนิราพาณิชย์ 2,0๓ ร่านอินนิราพาณิชย์ 2,0๓ เป็นผู้เสนอราคาไม'ตากว่าราคากลาง

9. -ซื้อวัสลุอุปกรณ์โครงการปีองกันและลดรุป้ติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต

8,0๓ เฉพาะเจาะจง รัานอินนิราพาณิชย์ 8,0๓ ร่วนอินนิราพาณิชย์ 8,0๓ เป็นผู้เสนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง

10. - ค่าอาหารเสริมนมโรงเริอน เดือนมีนาคม 2564 72,945.88 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชถูมิ จำกัด 72,945.88 สหกรณ์โคนมวารชฎมิ ดำภัต 72,945.88 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
11. - ค่าวัสตุลัานักงาน 6,715 เฉพาะเจาะจง ร่านมีมาร์เก็ตตี้ง 6,715 ร่วนมีมาร์เกดตง 6,715 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
12. - ค่าวารสาร เดือนมีนาคม 2564 3,410 เฉพาะเจาะจง ร่านเทียมชัย 3,410 ร่านเทียมชัย 3,410 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
13. - ค่าวัสตุก่อสร่างสนามเด็กเล่นสร่างปญญา ศพด. 170,0๓ เฉพาะเจาะจง หจก.มึงคำวัสตุก่อสร่าง 170,0๓ หจก.มึงคำวัสตุก่อสร่าง 170,0๓ เป็นผู้เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง
14. - ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ป81-4127 สกลนคร 35,8๓ เฉพาะเจาะจง แดงเจริญการยาง 35,8๓ แดงเจริญการขาง 35,8๓ เป็นผู้เสนอราคาไม'ดำกว่าราคากลาง
15. - ค่าปีาอไวนิลตามโครงการ อปพร.ร่วมใจลดธุปติเหตุทาง 

ถนนช่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
1,410 เฉพาะเจาะจง หจก.บีจีแอิดเวอร์ไทซึ๋ง 1,410 หจก.บีจีแด็ดเวอร์ไทชง 1,410 เป็นผู้เสนอราคาไม่ตากว่าราคากลาง

16. - ค่าจัดซ้ือจัสตุสำนักงาน 1,8๓ เฉพาะเจาะจง ร่านดอกไม่ไบเฟ้ร์น 1,8๓ ร่านดอกไม่ไบเ?เร์น 1,8๓ เป็นผู้เสนอราคาไม่ตำกว่าราคากลาง
17. - ค่าจัดซ้ือว้สตุสำนักงาน 30,0๓ เฉพาะเจาะจง ร่านพีรสืกษาภัณฑ์ 30,0๓ ร่านพืรสืกบาภัณฑ์ 30,0๓ เป็นผู้เสนอราคาไม่ดำกว่าราคากลาง
18. - ค่าจัดซื้อเฟ่องสแกนเนอร์ 16,9๓ เฉพาะเจาะจง เทพนครโอเอ' 16,9๓ เทพนครโอเอ 16,9๓ เป็นผู้เสนอราคาไม่ดำกว่าราคากลาง
19. - ค่าจัดซ้ือจัสดูสำนักงาน 750 เฉพาะเจาะจง ร่านคู่,ค่าณชย์ 750 ร่านคู่พาณิชย์ 1 750 เป็นผู้เสนอราคาไม่ดำกว่าราคากลาง

ลงซ้ือ)..
(นางสาวภัทรนันทิ’ สาขา) 
ดำ!เหน่ง เจัาพนักงานบัสตุ

(ลงซื้อ)..
(นางจีราภรณ์--เฉนิ'มอนันตชัย)

ดำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการลังคม รักหาราชการแทน 
Iอำนวยการกองคลัง

(ลงซ้ือ)....................เ̂ -
(นาอนริศร บุญแา)

ดำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง


