
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้าด่ืม 12 เดือน  (อบต.) 68,400.00   68,400.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวอ้าพา ใสเสริม 68,400.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

2 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์ 12 เดือน 36,500.00   36,500.00   เฉพาะเจาะจง บา้นไผ่ ศิริบุ๊คสโตร์ 36,500.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

3 จัดซ้ือน้้ามนัรถส่วนกลาง 12 เดือน 48,000.00   48,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั สินเจริญบา้นไผ่ จ้ากดั 48,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

4 จัดซ้ือน้้ามนัรถขยะ 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั สินเจริญบา้นไผ่ จ้ากดั 42,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

5 จัดซ้ือน้้ามนัรถกู้ภยั กู้ชีพ 72,000.00   72,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั สินเจริญบา้นไผ่ จ้ากดั 72,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

6 จัดซ้ือน้้าด่ืม (ศพด.) 12,300.00   12,300.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวอ้าพา ใสเสริม 12,300.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

7 จ้างเหมาบริการ นายสมนกึ ไชยโคตร 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมนกึ ไชยโคตร 42,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

8 จ้างเหมาบริการ นางสาวพชัรียาพร โยมา 45,000.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรียาพร โยมา 45,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

9 จ้างเหมาบริการ นางสาวสุธิดา ค้้าชู 52,800.00   52,800.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุธิดา ค้้าชู 52,800.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

10 จ้างเหมาบริการ นายราเมศ สุดใหญ่ 52,800.00   52,800.00   เฉพาะเจาะจง นายราเมศ สุดใหญ่ 52,800.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

11 จ้างเหมาบริการ นางจินดา เนากลาง 45,000.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง นางจินดา เนากลาง 45,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

12 จ้างเหมาบริการ นายทวี ทบัภมูี 45,000.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง นายทวี ทบัภมูี 45,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

13 จ้างเหมาบริการ นางสาวรุ่งทพิย์ สุวงศ์ 52,800.00   52,800.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งทพิย์ สุวงศ์ 52,800.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

14 จ้างเหมาบริการ นางสาวบษุกร ศรีสุข 52,800.00   52,800.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุกร ศรีสุข 52,800.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

15 จ้างเหมาบริการ ส.ต.ไกร พานโคตร 54,600.00   54,600.00   เฉพาะเจาะจง ส.ต.ไกร พานโคตร 54,600.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

16 จ้างเหมาบริการ นายสุพรี โพธิว์งศ์ 54,600.00   54,600.00   เฉพาะเจาะจง นายสุพรี โพธิว์งศ์ 54,600.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

                                                                  สรปุการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดอืน ตลุาคม 2563                                         แบบ สขร.1

องค์การบรหิารส่วนต าบลแคนเหนือ

วันที่ 7 เดอืน พฤศจิกายน 2563

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
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17 จ้างเหมาบริการ นายหนอูวน ศรีดารา 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายหนอูวน ศรีดารา 42,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

18 จ้างเหมาบริการ นายศุภกร กอ้นค้า 45,000.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง นายศุภกร กอ้นค้า 45,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

19 จ้างเหมาบริการ น.ส.ภญิญ์นารา สันชิต 45,000.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.ภญิญ์นารา สันชิต 45,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

20 จ้างเหมาบริการ นายสุทธินนัท ์นาโพธิ์ 45,000.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสุทธินนัท ์นาโพธิ์ 45,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

21 จ้างเหมาบริการ น.ส.วิมล สมอหมอบ 45,000.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.วิมล สมอหมอบ 45,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

22 จ้างเหมาบริการ นายพชิัย ศิริมงกต 48,000.00   48,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพชิัย ศิริมงกต 48,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

23 จ้างเหมาบริการ นายวิวัฒน ์เพยีลุ้ย 48,000.00   48,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน ์เพยีลุ้ย 48,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

24 จ้างเหมาบริการ นายบญุเรียน สุดเหลือ 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายบญุเรียน สุดเหลือ 42,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

25 จ้างเหมาบริการ นายทองคูณ สุวรรณหาร 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายทองคูณ สุวรรณหาร 42,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

26 จ้างเหมาบริการ นายวิลัย สุวรรณหาร 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวิลัย สุวรรณหาร 42,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

27 จ้างเหมาบริการ นายนวล  สุดสอาด 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายนวล  สุดสอาด 42,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

28 จ้างเหมาบริการ นายสงวน สุดใด 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสงวน สุดใด 42,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

29 จ้างเหมาบริการ นายแสนสุข ผิวขม 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายแสนสุข ผิวขม 42,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

30 จ้างเหมาค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 48,000.00   48,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เบสทเ์ทค โอเอ 48,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

31 จ้างเหมารถรับส่งเด็กนกัเรียน ม.1 , ม.2 , 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ ชัยโทนยุ 42,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

ม.3 , ม.5 , ม.8 เดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 เฉพาะเจาะจง

                                                                  สรปุการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดอืน ตลุาคม 2563                                               แบบ สขร.1

องค์การบรหิารส่วนต าบลแคนเหนือ

วันที่ 7 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

32 จ้างเหมารถรับส่งเด็กนกัเรียน ม.4 , ม.6 , 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายทรงเดช เสนไสย์ 42,000.00            ราคาต้่าสุด 1 ตุลาคม 2563

ม.7 , ม.9  เดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 เฉพาะเจาะจง

33 จ้างเหมาจัดท้าพวงมาลา 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง เรือนกาสะลอง 1,000.00             ราคาต้่าสุด 13 ตุลาคม 2563

34 จ้างเหมาซ่อมแอร์ รหสั 420/48/0001 500.00       500.00       เฉพาะเจาะจง นายอาคม เครือสุคนธ์ 500.00                ราคาต้่าสุด 16 ตุลาคม 2563

35 จัดซ้ือของที่ระลึกสมนาคุณในการดูงาน 3,000.00     3,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอ้าพา ใสเสริม 3,000.00             ราคาต้่าสุด 21 ตุลาคม 2563

36 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการพฒันาศักย- 500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอนิเตอร์ปร้ิน 500.00                ราคาต้่าสุด 21 ตุลาคม 2563

ภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

37 จ้างเหมาจัดท้าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 32,500.00   32,500.00   เฉพาะเจาะจง นางบญุเรือน ทพิย์มณี 32,500.00            ราคาต้่าสุด 21 ตุลาคม 2563

โครงการพฒันาศักยภาพฯ

38 จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ 2 ชั้น 322,500.00  322,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั.โชติธิดา 322,500.00          ราคาต้่าสุด 26 ตุลาคม 2563

รวมน้้ามนัเดินทาง ตามโครงการพฒันา ทราเวล

ศักบภาพฯจ้านวน 5 คัน

39 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ (เคร่ืองคอมฯ) 1,650.00     1,650.00    เฉพาะเจาะจง ร้านจี ท ีคอมพวิเตอร์ 1,650.00             ราคาต้่าสุด 26 ตุลาคม 2563

ศพด. จ้านวน 1 เคร่ือง 

40 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ (เคร่ืองปร้ิน) 350.00       350.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจี ท ีคอมพวิเตอร์ 350.00                ราคาต้่าสุด 26 ตุลาคม 2563

41 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยประชุมแผนฯ 1,500.00     1,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านท.ีพ.ีซี.ปร้ินต้ิง 1,500.00             ราคาต้่าสุด 30 ตุลาคม 2563

                                                                  สรปุการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดอืน ตลุาคม 2563                                               แบบ สขร.1

องค์การบรหิารส่วนต าบลแคนเหนือ

วันที่ 7 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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42 จ้างเหมาบริการ นายเพญ็ หวานดี 45,000.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเพญ็ หวานดี 45,000.00            ราคาต้่าสุด 30 ตุลาคม 2563

43 จัดซ้ืออปุกรณ์ส้านกังานตามโครงการ 2,284.00     2,284.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอ้าพา ใสเสริม 2,284.00             ราคาต้่าสุด 30 ตุลาคม 2563

ประชุมแผนฯ

                                                                  สรปุการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดอืน ตลุาคม 2563                                               แบบ สขร.1

องค์การบรหิารส่วนต าบลแคนเหนือ

วันที่ 7 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง


















