
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างเหมาจัดท าพุ่มดอกไมส้ด 600.00       6,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเรือนกาสะลอง 600.00                ราคาต่ าสุด 5 ธันวาคม 2562
2 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 58,000.00   58,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 58,000.00            ราคาต่ าสุด 9 ธันวาคม 2562
3 จัดซ้ือค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,844.00     9,844.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สตางค์ 2513 จ ากดั 9,844.00             ราคาต่ าสุด 11 ธันวาคม 2562
4 จ้างเหมาอาหารว่าง ประชุมอปพร. 2,500.00     2,500.00     เฉพาะเจาะจง นางถวิล สินค้า 2,500.00             ราคาต่ าสุด 13 ธันวาคม 2562
5 จ้างเหมาอาหารว่างประชุม 1,750.00     1,750.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจีราภรณ์ ททีา 1,750.00             ราคาต่ าสุด 13 ธันวาคม 2562
6 จ้างเหมาซ่อมรางระบายน้ า 21,900.00   21,900.00   เฉพาะเจาะจง นายฉัตรพงษ ์ททีา 21,900.00            ราคาต่ าสุด 17 ธันวาคม 2562
7 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง น้ ายางมะตอย 3 ถัง 18,000.00   18,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านดวง โพธิพ์มิพ ์ 18,000.00            ราคาต่ าสุด 18 ธันวาคม 2562
8 จัดซ้ือวัสดุ/อปุกรณ์ตามโครงการพฒันา 10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพ.ีพ.ีคอนสตรัคชั่น 10,500.00            ราคาต่ าที่สุด 20 ธันวาคม 2562

ศักยภาพผู้น าชุมชน อบต.แคนเหนอื
9 จ้างเหมาประกอบชุดอาหารกลางวัน 24,000.00   24,000.00   เฉพาะเจาะจง ครัวข้าวฟา่ง 24,000.00            ราคาต่ าสุด 20 ธันวาคม 2562

พร้อมเคร่ืองด่ืม ศักยภาพผู้น าชุมชนฯ
10 เหมาประกอบชุดอาหารว่างพร้อม 16,800.00   16,800.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวจีราภรณ์ ททีา 16,800.00            ราคาต่ าสุด 20 ธันวาคม 2562

เคร่ืองด่ืม โครงการศักยภาพผู้น าชุมชนฯ

11 จ้างเหมาจัดท าป้ายตามโครงการ 500.00       500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านลัคน ์สตูดิโอ  500.00                ราคาต่ าสุด 20 ธันวาคม 2562
พฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน

12 จัดซ้ือแบบพมิพ์ 3,545.90     3,545.90     เฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน 3,595.00             ราคาต่ าสุด 20 ธันวาคม 2562
 กรมการปกครอง

13 จัดท าปา้ยตามโครงการปอ้งกนัและลด 6,508.00     6,508.00     เฉพาะเจาะจง ร้านลัคน ์สตูดิโอ  6,508.00             ราคาต่ าสุด 26 ธันวาคม 2562
อบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม ่ป ี63

                                                                  สรปุการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดอืน ธันวาคม 2562                                            แบบ สขร.1
องค์การบรหิารส่วนต าบลแคนเหนือ
วันที่ 3 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
14 จัดซ้ืออปุกรณ์ไฟฟา้โครงการปอ้งกนัและ 1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพ.ีพ.ีคอนสตรัคชั่น 1,000.00             ราคาต่ าสุด 26 ธันวาคม 2562

ลดอบุติัเหตุ ช่วงเทศกาลปใีหม ่63
15 จัดซ้ือน้ าด่ืมไว้บริการจุดตรวจ 480.00       480.00       เฉพาะเจาะจง นางสุดใจ ผิวสอาด 480.00                ราคาต่ าสุด 26 ธันวาคม 2562

16 เช่าสถานที่ จ านวน 4 วนั (ค่าน  าและค่าไฟฟ้า)2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสายใจ ใจดี 2,000.00             ราคาต่ าสุด 26 ธันวาคม 2562
 (ค่าน้ าและค่าไฟฟา้)

17 จ้างเหมาบริการ นายทองคูณ สุวรรณหาร 21,000.00   21,000.00   เฉพาะเจาะจง นายทองคูณ สุวรรณหาร 21,000.00            ราคาต่ าสุด 27 ธันวาคม 2562
18 จ้างเหมาบริการ นายวิลัย สุวรรณหาร 21,000.00   21,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวิลัย สุวรรณหาร 21,000.00            ราคาต่ าสุด 27 ธันวาคม 2562
19 จ้างเหมาบริการ นายนวล สุดสอาด 21,000.00   21,000.00   เฉพาะเจาะจง นายนวล สุดสอาด 21,000.00            ราคาต่ าสุด 27 ธันวาคม 2562
20 จ้างเหมาบริการ นายบญุเรียน สุดเหลือ 21,000.00   21,000.00   เฉพาะเจาะจง นายบญุเรียน สุดเหลือ 21,000.00            ราคาต่ าสุด 27 ธันวาคม 2562
21 จ้างเหมาบริการ นายสงวน สุดใด 21,000.00   21,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสงวน สุดใด 21,000.00            ราคาต่ าสุด 27 ธันวาคม 2562

 

                                                                  สรปุการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดอืน ธันวาคม 2562                                            แบบ สขร.1
องค์การบรหิารส่วนต าบลแคนเหนือ
วันที่ 3 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง










