
แบบ  สขร.1

วันที่ เดือน พ.ศ.

ล าดับ

จดัซ้ืออาหารเสริมนม (นม) UHT ส าหรับ ศพด.3 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด 1/2565 ลว.1/10/64

และโรงเรียนในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ต.ค. 2564

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (สป.) เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จ ากดั ราคาเหมาะสม 2/2565 ลว.1/10/64

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ปภ.) เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จ ากดั ราคาเหมาะสม 3/2565 ลว.1/10/64

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (รถขยะ.) เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จ ากดั ราคาเหมาะสม 4/2565 ลว.1/10/64

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (EMS.) เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จ ากดั ราคาเหมาะสม 5/2565 ลว.1/10/64

 นางสาวอรทัย  สาค า  
นักวชิาการพสัดุช านาญการ

ผู้รายงาน

5 3,000.00            3,000.00            3,000.00      

3 4,000.00            4,000.00            4,000.00      

4 4,000.00            4,000.00            4,000.00      

2 9,300.00            9,300.00            9,300.00      

1 76,221.54          76,221.54          เฉพาะเจาะจง 76,221.54     

สรุปผลการ  จัดซ้ือ  ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ  2565

เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

1 ตุลาคม 2564

ราคาเหมาะสม

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่/วันที่ 
ที่ เลือกโดยสังเขป ท าสัญญา

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ



แบบ  สขร.1

วันที่ เดือน พ.ศ.

ล าดับ

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงส าเร็จรูป เฉพาะเจาะจงนางโสดา  มิ่งชนิด นางโสดา  มิ่งชนิด ราคาเหมาะสม 1/2565 ลว.1/10/64

ศพด.หนองลาด 32 คน/21 บาท/ 19 วนั ต.ค.64

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงส าเร็จรูป เฉพาะเจาะจงนางมลิวัลย์  โมคมูล นางมลิวัลย์  โมคมูล ราคาเหมาะสม 2/2565 ลว.1/10/64
ศพด.จ าปา 41คน/21บาท/19วัน ต.ค.64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงส าเร็จรูป เฉพาะเจาะจงนางจันแดง เสนงาม นางจันแดง เสนงาม ราคาเหมาะสม 3/2565 ลว.1/10/64
ศพด.ดอนยาว 34คน/21บาท/19วัน ต.ค.64

 นางสาวอรทัย  สาค า  
นักวชิาการพสัดุช านาญการ

ผู้รายงาน

2 16,359.00          16,359.00          16,359.00     

3 13,566.00          13,566.00          13,566.00     

1 12,768.00          12,768.00          12,768.00     

เหตุผลที่คัด เลขที่/วันที่ 
ที่ เลือกโดยสังเขป ท าสัญญา

1 ตุลาคม 2564

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการ  จัดจ้าง  ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ  2565

เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร



แบบ  สขร.1

วันที่ เดือน พ.ศ.

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายสง่า บุญเรือง นายสง่า บุญเรือง ราคาเหมาะสม 4/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ มาตราช นายประวทิย์ มาตราช ราคาเหมาะสม 5/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายทองดี ชัยศิริ นายทองดี ชัยศิริ ราคาเหมาะสม 6/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์ มาตราช นายสุวทิย์ มาตราช ราคาเหมาะสม 7/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายพลวัฒน์ วงศ์ค าผิว นายพลวฒัน์ วงศ์ค าผิว ราคาเหมาะสม 8/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายเดชชัย สมบัติศรี นายเดชชัย สมบัติศรี ราคาเหมาะสม 9/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ สอนนอง นายอภิสิทธิ ์สอนนอง ราคาเหมาะสม 10/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง น.ส.อัจฉรา จ าปาลา น.ส.อัจฉรา จ าปาลา ราคาเหมาะสม 11/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ยืนนาน นายอรรถพล ยืนนาน ราคาเหมาะสม 12/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ จ าเริญเศษ นายณรงค์ศักด์ิ จ าเริญเศษ ราคาเหมาะสม 13/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายรุ่งอรุณ พิลาวรรณ นายรุ่งอรุณ พิลาวรรณ ราคาเหมาะสม 14/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ ก าทอน นายเกรียงศักด์ิ ก าทอน ราคาเหมาะสม 15/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร ภูป่านด า นางสาวนภาพร ภูป่านด า ราคาเหมาะสม 16/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิต มูลอุดม นายบัณฑิต มูลอุดม ราคาเหมาะสม 17/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายด ารงค์ ไชยบุบผา นายด ารงค์ ไชยบุบผา ราคาเหมาะสม 18/2565 ลว.1/10/64

ผู้รายงาน

18 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

 นางสาวอรทัย  สาค า  
นักวชิาการพสัดุช านาญการ

16 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
17 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

14 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
15 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

12 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
13 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

10 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
11 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

8 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
9 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

6 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
7 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

4 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
5 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่/วันที่ 
ที่ เลือกโดยสังเขป ท าสัญญา

1 ตุลาคม 2564

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

สรุปผลการ  จัดจ้าง  ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ  2565

เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร



แบบ  สขร.1

วันที่ เดือน พ.ศ.

ล าดับ

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ ไชยบุบบผา นายสุเมธ ไชยบุบบผา ราคาเหมาะสม 19/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร จันทะแสน นายวเิชียร จนัทะแสน ราคาเหมาะสม 20/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ มุ่งเอื้อมกลาง นายเกรียงศักด์ิ มุ่งเอื้อมกลาง ราคาเหมาะสม 21/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายจรัส บริรัตน์ นายจรัส บริรัตน์ ราคาเหมาะสม 22/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศาวัตร์ นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศาวตัร์ ราคาเหมาะสม 23/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะวรรณ เพ็ชร์มาลี นางสาวปยิะวรรณ เพ็ชร์มาลี ราคาเหมาะสม 24/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นางสาวผกามาศ ศรียืน นางสาวผกามาศ ศรียนื ราคาเหมาะสม 25/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ วงศ์ค าผิว นายสราวธุ วงศ์ค าผิว ราคาเหมาะสม 26/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ชัยสุวรรณ นางสาวกาญจนา ชัยสุวรรณ ราคาเหมาะสม 27/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นางสาวเกียรติกนก ศรีปัญญา นางสาวเกียรติกนก ศรีปญัญา ราคาเหมาะสม 28/2565 ลว.1/10/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นางสาวบุหลัน พรหมภักดี นางสาวบุหลัน พรหมภักดี ราคาเหมาะสม 29/2565 ลว.1/10/64

นักวชิาการพสัดุช านาญการ
ผู้รายงาน

 นางสาวอรทัย  สาค า  

29 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

27 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
28 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

25 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
26 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

23 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
24 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

21 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
22 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

19 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
20 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่/วันที่ 
ที่ เลือกโดยสังเขป ท าสัญญา

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

สรุปผลการ  จัดจ้าง  ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ  2565

เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

1 ตุลาคม 2564



แบบ  สขร.1

วันที่ เดือน พ.ศ.

ล าดับ

จ้างเหมาสูบส้วม ผรถ 6 ล้อ จ านวน 5 เที่ยว) เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาวรรณ มูลมณี นางสาวนิภาวรรณ มูลมณี ราคาเหมาะสม 30/2565 ลว.12/10/64
จ้างประกอบอาหารว่างประชุมคณะกรรมการ เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญา พิมพิสาร นางสาวกญัญา พมิพสิาร ราคาเหมาะสม 31/2565 ลว.20/10/64
พัฒนา ทต.หนองลาดและสมาชิกสภาฯ 30 คน

ผู้รายงาน

 นางสาวอรทัย  สาค า  
นักวชิาการพสัดุช านาญการ

30 7,500.00            7,500.00            7,500.00      
31 1,500.00            1,500.00            1,500.00      

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่/วันที่ 
ที่ เลือกโดยสังเขป ท าสัญญา

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

สรุปผลการ      จัดจ้าง  ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ  2565

เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

12-20 ตุลาคม 2564


