
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างเหมาจัดท าปา้ยศูนย์เฝ้าระวังฯ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท ีฑี ซี ปร้ินต้ิง 300.00 ราคาต่ าสุด 1 พฤษภาคม 2563
2 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 29,036.00 29,036.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 29,036.00 ราคาต่ าสุด 5 พฤษภาคม 2563
3 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 25,100.00 25,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 25,100.00 ราคาต่ าสุด 5 พฤษภาคม 2563
4 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 17,925.00 17,925.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 17,925.00 ราคาต่ าสุด 5 พฤษภาคม 2563
5 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 5,657.00 5,657.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 5,657.00 ราคาต่ าสุด 5 พฤษภาคม 2563
6 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 9,540.00 9,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 9,540.00 ราคาต่ าสุด 7 พฤษภาคม 2563
7 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 9,879.00 9,879.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 9,879.00 ราคาต่ าสุด 7 พฤษภาคม 2563
8 จัดซ้ือวัคซีนโรคพษิสุนขับา้และเวชภณัฑ์อื่นๆ 24,125.00 24,125.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ดับเบิ้ลริช 999 24,125.00 ราคาต่ าสุด 7 พฤษภาคม 2563
9 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านกังาน (แอร์) 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง นายชวนชัย  สีหาบตุร 1,250.00 ราคาต่ าสุด 7 พฤษภาคม 2563
10 จ้างเหมาจัดท าปา้ยตามโครงการอบรม รณรงค์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท ีฑี ซี ปร้ินต้ิง 5,000.00 ราคาต่ าสุด 8 พฤษภาคม 2563

ปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิสุนขับา้ฯ
11 จ้างเมาซ่อมแซมเคร่ืองพน่ยุง 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง นายเอนก  ศิริมงกต 540.00 ราคาต่ าสุด 13 พฤษภาคม 2563
12 จ้างเหมาอาหารว่างประชุมสภาฯ สมยัสามญั 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์  ททีา 1,000.00 ราคาต่ าสุด 13 พฤษภาคม 2563

สมยัที่ 2
13 จ้างเหมาอาหารกลางวันโครงการพษิสุนขับา้ฯ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบญุโฮม  กลุวงษ์ 6,000.00 ราคาต่ าสุด 13 พฤษภาคม 2563
14 จ้างเหมาอาหารว่างรับรองคณะกรรมการ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์  ททีา 750.00 ราคาต่ าสุด 15 พฤษภาคม 2563

ประเมนิการบริหารจัดการที่ดีฯ
15 จัดซ้ือน้ ายาเคมภีณัฑ์ตามโครงการรณรงค์ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 33,000.00 ราคาต่ าสุด 20 พฤษภาคม 2563

ควบคุมและปอ้งกนัโรคไข้เลือดออกฯ

                                                                  สรปุการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563                                            แบบ สขร.1
องค์การบรหิารส่วนต าบลแคนเหนือ
วันที่ 10 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
16 จ้างเหมาจัดท าวารสาร 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 95,000.00 ราคาต่ าสุด 20 พฤษภาคม 2563
17 จัดซ้ือน้ ายาเคมภีณัฑ์ตามโครงการรณรงค์ฯ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉันทธ์นาชน จ ากดั 33,000.00 ราคาต่ าสุด 20 พฤษภาคม 2563
18 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 11,380.00 11,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 11,380.00 ราคาต่ าสุด 21 พฤษภาคม 2563
19 จัดซ้ือเคร่ืองแต่งกายและอปุกรณ์อื่นๆ 9,880.00 9,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 9,880.00 ราคาต่ าสุด 25 พฤษภาคม 2563
20 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบญุมี 60,000.00 ราคาต่ าสุด 25 พฤษภาคม 2563
21 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 6,964.00 6,964.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไผ่ขาว 6,964.00 ราคาต่ าสุด 28 พฤษภาคม 2563
22 จ้างเหมาบริการ 27,300.00 27,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ์ เจ๊กนอก 27,300.00 ราคาต่ าสุด 29 พฤษภาคม 2563
23 จ้างเหมาบริการ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสนสุข  ผิวขม 28,000.00 ราคาต่ าสุด 29 พฤษภาคม 2563
24 จ้างเหมาบริการ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ ์ นามศรี 8,800.00 ราคาต่ าสุด 29 พฤษภาคม 2563

                                                                  สรปุการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563                                          แบบ สขร.1
องค์การบรหิารส่วนต าบลแคนเหนือ
วันที่ 10 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง










