
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ 36,930.00   36,930.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั บา้นไผ่การไฟฟา้ จ ากดั 36,930.00            ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563
2 จัดซ้ือขนมวันเด็ก 13,146.00   13,146.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เกยีรติสิน โฮลเซล จ ากดั 13,146.00            ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563
3 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองเสียง 1,850.00     1,850.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บา้นไผ่การไฟฟา้ จ ากดั 1,850.00             ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563

4 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 600.00       600.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน จี ท ีคอมพวิเตอร์  600.00                ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563
แคนนอน G 1000 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563

5 จ้างเหมาเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง (มา้หมนุ , 55,000.00   55,000.00   เฉพาะเจาะจง นางวิรมณ รอดรังสี 55,000.00            ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563
ชิงช้าสวรรค์) วันเด็กแหง่ชาติ ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563

6 จ้างเหมาบา้นลม 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นางอบุลรัตน ์สมบรูณ์ 8,000.00             ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563
7 จ้างเหมาจัดท าสมดุวันเด็ก 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เพญ็พร้ินต้ิง 10,000.00            ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563
8 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมจัดหา 25,000.00   25,000.00   เฉพาะเจาะจง นางบญุโฮม กลุวงษ์ 25,000.00            ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563

เคร่ืองด่ืม
9 จ้างเหมาจัดท ากระเปา๋วันเด็ก 12,000.00   12,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนอ้งสปอร์ต 12,000.00            ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563
10 จ้างเหมาจัดท าปา้ยงานวันเด็ก 5,112.00     5,112.00     เฉพาะเจาะจง ร้านลัคน ์สตูดิโอ  5,112.00             ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563
11 จ้างเหมาจัดท าปา้ยงานวันเด็ก 1,450.00     1,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทองพนัชั่ง 4,150.00             ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563
12 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายจาตุงรงค์ สมสอง 7,000.00             ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563
13  จ้างเหมาเคร่ืองเสียง 5,500.00     5,500.00     เฉพาะเจาะจง นายนพดล จันภงูา 5,500.00             ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563
14 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 5,919.00     5,919.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไผ่ขาว 5,919.00             ราคาต่ าสุด 2 มกราคม 2563
15  จ้างเหมาเช่าชุด แต่งหนา้ ท าผม พร้อม 50,000.00   50,000.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐธิดา สมเีพชร 50,000.00            ราคาต่ าสุด 16 มกราคม 2563

เคร่ืองประดับส าหรับนางร า 100 คน

                                                                  สรปุการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดอืน มกราคม 2563                                              แบบ สขร.1
องค์การบรหิารส่วนต าบลแคนเหนือ

วันที่ 10 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
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ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
16 จ้างเหมาจัดท าพานบายศรี 5,000.00     5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ ทองรักษ์ 5,000.00             ราคาต่ าสุด 16 มกราคม 2563
17 จ้างเหมาจัดหารถรับส่ง 3 คัน 4,500.00     4,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวาทนิ หวานดี 4,500.00             ราคาต่ าสุด 16 มกราคม 2563
18 จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ภาษี 3,092.00     3,092.00     เฉพาะเจาะจง ร้านลัคน ์สตูดิโอ 3,092.00             ราคาต่ าสุด 20 มกราคม 2563
19 จ้างเหมาขึ้นทะเบยีนจ านวนสัตว์ 2,313.00     2,313.00     เฉพาะเจาะจง นายล าใยล์ ลาภเจริญ 2,313.00             ราคาต่ าสุด 20 มกราคม 2563
20 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (กองคลัง) 19,000.00   19,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 19,000.00            ราคาต่ าสุด 21 มกราคม 2563
21 จ้างเหมารถขนยางมะตอย 3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง สิบตรีธนากร สมอนา 3,000.00             ราคาต่ าสุด 29 มกราคม 2563
22 จ้างเหมาจัดท าผ้าคลุมตามโครงการพธิี 51,550.00   51,550.00   เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 51,550.00            ราคาต่ าสุด 31 มกราคม 2563

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัฯ
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