
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน...พฤศจิกายน  2562... 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคน  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วันที่.....29.....เดือน....พฤศจิกายน......พ.ศ...2562...... 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีจัดซื้อหรือ

จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส ำหรับใช้ใน

โครงกำรฯ จ ำนวน 5 รำยกำร 
1,712.00 1,712.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน

อภิญญำ 
1,712.00 

หจก.คลังเครื่องเขียน
อภิญญำ 

1,712.00 

เสนอรำคำต่ ำสุด และ
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
4/2563 

12 พ.ย. 62 
2 จัดซื้อน้ ำดื่มและน้ ำแข็ง  

จ ำนวน 4 รำยกำร 
1,685.00 1,685.00 เฉพำะเจำะจง นำงสินีนำฎ   

ม่วงมะณี 
1,685.00 

นำงสินีนำฎ   
ม่วงมะณี 

1,685.00 

เสนอรำคำต่ ำสุด และ
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
5/2563 

12 พ.ย. 62 
3 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล  

จ ำนวน 3 รำยกำร 
1,665.00 1,665.00 เฉพำะเจำะจง พิชัยอิงค์เจ็ท 

1,665.00 
พิชัยอิงค์เจ็ท 
1,665.00 

เสนอรำคำต่ ำสุด และ
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
19/2563 
12 พ.ย. 62 

4 จ้ำงเหมำจัดตกแต่งสถำนที่และจัดหำ
วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในกำรด ำเนิน
กิจกรรม พร้อมท ำกำรรื้อถอน  
จ ำนวน 5 รำยกำร 

2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูวดล  อินรุ่ง 
2,500.00 

นำยภูวดล  อินรุ่ง 
2,500.00 

เสนอรำคำต่ ำสุด และ
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
20/2563 
12 พ.ย. 62 

5 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรว่ำง 
พร้อมเครื่องดื่ม จ ำนวน 40 ชุด 

800.00 800.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสำยเงิน 
รอดผิว 

800.00 

นำงสำวสำยเงิน 
รอดผิว 

800.00 

เสนอรำคำต่ ำสุด และ
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
21/2563 
22 พ.ย. 62 

6 จัดซื้อน้ ำดื่มและน้ ำแข็ง  
จ ำนวน 2 รำยกำร (โครงกำรรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ฯ) 

830.00 830.00 เฉพำะเจำะจง นำงสินีนำฎ   
ม่วงมะณี 
830.00 

นำงสินีนำฎ   
ม่วงมะณี 
830.00 

เสนอรำคำต่ ำสุด และ
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ใบสั่งซื้อ 
6/2563 

26 พ.ย. 62 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน...พฤศจิกายน  2562... 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคน  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีจัดซื้อหรือ

จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงกำรฯ 

จ ำนวน 3 รำยกำร 
2,605.00 2,605.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน

อภิญญำ 
2,605.00 

หจก.คลังเครื่องเขียน
อภิญญำ 

2,605.00 

เสนอรำคำต่ ำสุด และ
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ใบสั่งซื้อ 
7/2563 

29 พ.ย. 62 
8 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล

ประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 10 ป้ำย และ 
จัดท ำเอกสำรแผ่นพับประชำสัมพันธ์ 
จ ำนวน 500 แผ่น 

3,750.00 3,750.00 เฉพำะเจำะจง พิชัยอิงค์เจ็ท 
3,750.00 

พิชัยอิงค์เจ็ท 
3,750.00 

เสนอรำคำต่ ำสุด และ
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
22/2563 
26 พ.ย. 62 

9 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยน้อมร ำลึกในพระ
มหำกรุณำธิคุณ จ ำนวน 3 ป้ำย และ 
ป้ำยกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม  
จ ำนวน 1 ป้ำย 

4,998.00 4,998.00 เฉพำะเจำะจง พิชัยอิงค์เจ็ท 
4,998.00 

พิชัยอิงค์เจ็ท 
4,998.00 

เสนอรำคำต่ ำสุด และ
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
23/2563 
29 พ.ย. 62 

 
 
   
 
 
 
 
 


