
แบบ  สขร.1

วันที่ เดือน พ.ศ.

ล าดับ

จ้างเหมาประกอบอาหารว่างส าหรับผู้ประชุม เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญา พิมพิสาร นางสาวกัญญา พิมพิสาร ราคาเหมาะสม 66/565 ลว.23/11/64
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ทต.
หนองลาด จ านวน 15 คน
จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั ศพด. หนองลาด เฉพาะเจาะจง นางโสดา มิ่งชนิด นางโสดา มิ่งชนิด ราคาเหมาะสม
32 คน/21 บ./20 ว.
จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั ศพด. จ าปา เฉพาะเจาะจง นางมลิวัลย์ โมคมูล นางมลิวัลย์ โมคมูล ราคาเหมาะสม 68/2565 ลว.23/11/64
41คน/21 บ./20 ว.
จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั ศพด.ดอนยาวน้อย เฉพาะเจาะจง นางจันแดง แสนงาม นางจันแดง แสนงาม ราคาเหมาะสม 69/2565 ลว.23/11/64
37คน/21 บ./20 ว.

ผู้รายงาน

 นางสาวอรทัย  สาค า  
นักวชิาการพสัดุช านาญการ

4 15,540.00          15,540.00          15,540.00     

3 17,640.00          17,640.00          17,640.00     

2 14,700.00          14,700.00          14,700.00     67/2565 ลว.23/11/64

1 750.00              750.00              750.00         
ที่ เลือกโดยสังเขป ท าสัญญา

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

สรุปผลการ  จัดจ้าง  ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ  2565

เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

23 พฤศจิกายน 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่/วันที่ 



แบบ  สขร.1

วันที่ เดือน พ.ศ.

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายสง่า บุญเรือง นายสง่า บุญเรือง ราคาเหมาะสม 70/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ มาตราช นายประวทิย์ มาตราช ราคาเหมาะสม 71/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายทองดี ชัยศิริ นายทองดี ชัยศิริ ราคาเหมาะสม 72/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายพลวัฒน์ วงศ์ค าผิว นายพลวฒัน์ วงศ์ค าผิว ราคาเหมาะสม 74/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายเดชชัย สมบัติศรี นายเดชชัย สมบัติศรี ราคาเหมาะสม 75/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ สอนนอง นายอภิสิทธิ ์สอนนอง ราคาเหมาะสม 76/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง น.ส.อัจฉรา จ าปาลา น.ส.อัจฉรา จ าปาลา ราคาเหมาะสม 77/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ยืนนาน นายอรรถพล ยืนนาน ราคาเหมาะสม 78/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ จ าเริญเศษ นายณรงค์ศักด์ิ จ าเริญเศษ ราคาเหมาะสม 79/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายรุ่งอรุณ พิลาวรรณ นายรุ่งอรุณ พิลาวรรณ ราคาเหมาะสม 80/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ ก าทอน นายเกรียงศักด์ิ ก าทอน ราคาเหมาะสม 81/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร ภูป่านด า นางสาวนภาพร ภูป่านด า ราคาเหมาะสม 82/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิต มูลอุดม นายบัณฑิต มูลอุดม ราคาเหมาะสม 83/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายด ารงค์ ไชยบุบผา นายด ารงค์ ไชยบุบผา ราคาเหมาะสม 84/2565 ลว.23/11/64

 นางสาวอรทัย  สาค า  
นักวชิาการพสัดุช านาญการ

ผู้รายงาน

17 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
18 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

15 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
16 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

13 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
14 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

11 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
12 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

9 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
10 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

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

5 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
6 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่/วันที่ 
ที่ เลือกโดยสังเขป ท าสัญญา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา

สรุปผลการ  จัดจ้าง  ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ  2565

เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

23 พฤศจิกายน 2564



แบบ  สขร.1

วันที่ เดือน พ.ศ.

ล าดับ

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ ไชยบุบบผา นายสุเมธ ไชยบุบบผา ราคาเหมาะสม 85/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร จันทะแสน นายวเิชียร จนัทะแสน ราคาเหมาะสม 86/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ มุ่งเอื้อมกลาง นายเกรียงศักด์ิ มุ่งเอื้อมกลาง ราคาเหมาะสม 87/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายจรัส บริรัตน์ นายจรัส บริรัตน์ ราคาเหมาะสม 88/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายเอธัส นองสินธุ์ นายเอธัส นองสินธุ์ ราคาเหมาะสม 89/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศาวัตร์ นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศาวตัร์ ราคาเหมาะสม 90/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะวรรณ เพ็ชร์มาลี นางสาวปยิะวรรณ เพ็ชร์มาลี ราคาเหมาะสม 91/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นางสาวผกามาศ ศรียืน นางสาวผกามาศ ศรียนื ราคาเหมาะสม 92/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ วงศ์ค าผิว นายสราวธุ วงศ์ค าผิว ราคาเหมาะสม 93/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นางสาวมนัสนันท์ บุญพันธ์ นางสาวมนสันนัท ์บญุพนัธ์ ราคาเหมาะสม 94/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นางสาวบุหลัน พรหมภักดี นางสาวบุหลัน พรหมภักดี ราคาเหมาะสม 95/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ชยสุวรรณ์ นางสาวกาญจนา ชยสุวรรณ์ ราคาเหมาะสม 96/2565 ลว.23/11/64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เฉพาะเจาะจง นางสาวเกียรติกนก ศรีปัญญา นางสาวเกียรติกนก ศรีปญัญา ราคาเหมาะสม 97/2565 ลว.23/11/64

ผู้รายงาน

 นางสาวอรทัย  สาค า  
นักวชิาการพสัดุช านาญการ

32 7,000.00            7,000.00            7,000.00      

30 7,000.00            7,000.00            7,000.00      
31 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      

เหตุผลที่คัด เลขที่/วันที่ 
ที่ เลือกโดยสังเขป ท าสัญญา

23 พฤศจิกายน 2564

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการ  จัดจ้าง  ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ  2565

เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร



แบบ  สขร.1

วันที่ เดือน พ.ศ.

ล าดับ

จ้างซ้อมแซมเคร่ืองตัดหญา้แบบสายสะพาย เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยวัน์อุปกรณ์ หจก.ชัยวัน์อุปกรณ์ ราคาเหมาะสม 98/2565 ลว.3/12/64
รหัส 600-52-052
จ้างซ้อมแซมเคร่ืองตัดหญา้แบบสายสะพาย เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญทรัพย์ ร้าน จ.เจริญทรัพย์ ราคาเหมาะสม 99/2565 ลว.3/12/64
รหัส 600-47-022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 6079 สน. เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญทรัพย์ ร้าน จ.เจริญทรัพย์ ราคาเหมาะสม 100/2565 ลว.3/12/64
จา้งท าปา้ยเวทใีนวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพฯ เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์ ร้านนาคะอินทร์ ราคาเหมาะสม 101/2565 ลว.3/12/64
3.1 x  5 เมตร จ านวน 1 ปา้ย

จา้งท าปา้ยเวทใีนวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพฯ เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตยา หวลสีไทย น.ส.นิตยา หวลสีไทย ราคาเหมาะสม 102/2565 ลว.7/12/64

จา้งจดัท าปา้ยกจิกรรมวนัต้อต้านคอร์รัปชั่นสากล เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์ ร้านนาคะอินทร์ ราคาเหมาะสม 103/2565 ลว.7/12/64

จ้างซ้อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง ร้านเอ็มการยาง ราคาเหมาะสม 104/2565 ลว.14/12/64

กง5629 สน. เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จ านวน 9 โครงการ เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัส ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านโฟกสั ศูนยถ์่ายเอกสาร ราคาเหมาะสม 105/2565 ลว.20/12/64

พร้อมแสกนไฟล์ PDF

 นางสาวอรทัย  สาค า  
นักวชิาการพสัดุช านาญการ

ผู้รายงาน

40 6,015.00            6,015.00            6,015.00      

39 12,700.00          12,700.00          12,700.00     

37 38,000.00          38,000.00          38,000.00     

38 840.00              840.00              840.00         

36 2,000.00            2,000.00            2,000.00      

34 2,250.00            2,250.00            2,250.00      

35 5,250.00            5,250.00            5,250.00      

33 3,715.00            3,715.00            3,715.00      

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่/วันที่ 
ที่ เลือกโดยสังเขป ท าสัญญา

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

สรุปผลการ  จัดจ้าง  ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ  2565

เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

3-20 ธันวาคม 2564



แบบ  สขร.1

วันที่ เดือน พ.ศ.

ล าดับ

จา้งจดัปา้ยโครงการการปอ้งกนั และลดอบุติัเหตุ เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์ ร้านนาคะอินทร์ ราคาเหมาะสม 137/2565 ลว.22/12/64
ทางถนนในช่วงปีใหม่
จ้างจัดป้ายประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที4่/2564 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์ ร้านนาคะอินทร์ ราคาเหมาะสม 138/2565 ลว.23/12/64

(คร้ังที1่) ประจ าป ี2564 ขนาด 3x1.5 เมตร 

จ านวน 1 ป้าย
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วม เฉพาะเจาะจง นางศรีประภา บุญนูน นางศรีประภา บุญนูน ราคาเหมาะสม 139/2565 ลว.23/12/64

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2564 (คร้ังที1่)

จ านวน 35 คน

 นางสาวอรทัย  สาค า  
นักวชิาการพสัดุช านาญการ

ผู้รายงาน

43 1,750.00            1,750.00            1,750.00      

42 585.00              585.00              585.00         

41 4,609.00            4,609.00            4,609.00      

เหตุผลที่คัด เลขที่/วันที่ 
ที่ เลือกโดยสังเขป ท าสัญญา

2-23 ธันวาคม 2564

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการ  จัดจ้าง  ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ  2565

เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร



แบบ  สขร.1

วันที่ เดือน พ.ศ.

ล าดับ

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ส าหรับ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด ราคาเหมาะสม 21/2565 ลว.22/11/64
ศพด.3 แห่ง และ ร.ร.ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ธ.ค 2564

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (สป.) สหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จ ากัดราคาเหมาะสม 26/2565 ลว.29/11/64
จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ปภ.) สหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จ ากัดราคาเหมาะสม 27/2565 ลว.29/11/64
จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (รถขยะ.) สหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จ ากัดราคาเหมาะสม 28/2565 ลว.29/11/64
จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (EMS.) สหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จ ากัดราคาเหมาะสม 29/2565 ลว.29/11/64
จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 9 รายการ  (กองช่าง) ร้านออร์ก้าทอยส์ ร้านออร์ก้าทอยส์ ราคาเหมาะสม 30/2565 ลว.26/11/64
จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ง จ านวน 2 รายการ (การศึกษา) หจก.ทวีผลค้าวัสดุ 2016 หจก.ทวีผลค้าวัสดุ 2016 ราคาเหมาะสม 31/2565 ลว.13/12/64
จัดซ้ือวัสดุจราจร จ านวน 3 รายการ (ป้องกัน) ร้านนิวการเกษตรทรัพย์เร็สคิว ร้านนิวการเกษตรทรัพย์เร็สคิวราคาเหมาะสม 32/2565 ลว.13/12/64
จัดซ้ือยางรถยนต์ทะเบียน กง 5629 สน. ร้านเอ็มการยาง ร้านเอ็มการยาง ราคาเหมาะสม 33/2565 ลว.14/12/64
จ านวน 4 เส้น
จัดซ้ือยางรถกระบะทะเบียน 81-2116 สน. เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง ร้านเอ็มการยาง ราคาเหมาะสม 34/2565 ลว.17/12/64
จ านวน 6 เส้น
จัดซ้ือวัสดุส าหรับโครงการต้ังจุดตรวจช่วง เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ก้าทอยส์ ร้านออร์ก้าทอยส์ ราคาเหมาะสม 40/2565 ลว.22/12/64
เทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2565

ผู้รายงาน

 นางสาวอรทัย  สาค า  
นักวชิาการพสัดุช านาญการ

11 9,960.00            9,960.00            9,960.00      

10 40,200.00          40,200.00          40,200.00     

8 29,950.00          29,950.00          เฉพาะเจาะจง 29,950.00     
9 15,200.00          15,200.00          เฉพาะเจาะจง 15,200.00     

6 10,000.00          10,000.00          เฉพาะเจาะจง 10,000.00     
7 1,530.00            1,530.00            เฉพาะเจาะจง 1,530.00      

4 4,000.00            4,000.00            เฉพาะเจาะจง 4,000.00      
5 4,000.00            4,000.00            เฉพาะเจาะจง 4,000.00      

2 8,900.00            8,900.00            เฉพาะเจาะจง 8,900.00      
3 5,700.00            5,700.00            เฉพาะเจาะจง 5,700.00      

1 67,905.60          67,905.60          เฉพาะเจาะจง 67,905.60     

เหตุผลที่คัด เลขที่/วันที่ 
ที่ เลือกโดยสังเขป ท าสัญญา

22-22 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการ  จัดซ้ือ  ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ  2565

เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร


