
แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **       
         ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุน้้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน ส้ำหรับ
ยำนพำหนะประจ้ำ
ส้ำนักงำน อบต.สิงห์

    18,589.30  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ
 จ้ำกัด

     18,589.30 บ.แอล.อำร์.เซอร์วิส 
จ้ำกดั

      18,589.30       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
114/2560  วนัที่ 1 

กันยำยน 2560

2 จัดซ้ือวสัดุน้้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน ส้ำหรับ
รถบรรทกุน้้ำ เพื่อบรรเทำ
สำธำรณภยั

      1,765.70  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ
 จ้ำกัด

       1,765.70 บ.แอล.อำร์.เซอร์วิส 
จ้ำกดั

       1,765.70       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
115/2560  วนัที่ 1 

กันยำยน 2560

3 จัดซ้ือคีย์บอร์ด         350.00  - ตกลงรำคำ ร้ำน ท.ีจี.คอมพวิเตอร์          350.00 ร้ำน ท.ีจี.คอมพวิเตอร์           350.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
116/2560   วนัที่ 12

 กันยำยน 2560

4 ค่ำจ้ำงเปล่ียถ่ำย
น้้ำมันเคร่ือง บต.6823

      1,390.00  - ตกลงรำคำ นำยพพิฒัน ์ศรีสวย        1,390.00 นำยพพิฒัน ์ศรีสวย        1,390.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
166/2560  วนัที่ 4 

กันยำยน 2560

5 ค่ำเช่ำหอ้งประชุมสัมนำ       3,000.00  - ตกลงรำคำ นำยธีรศิษฎ ์ วงศ์โสภำ        3,000.00 นำยธีรศิษฎ ์ วงศ์โสภำ        3,000.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
167/2560 วนัที่ 4 

กันยำยน 2560

6 ค่ำจ้ำงท้ำโล่หโ์ครงกำร
มำรยำทไทย

      3,800.00  - ตกลงรำคำ นำยณรงค์ศักด์ิ หนอง
กุ่ม

       3,800.00 นำยณรงค์ศักด์ิ 
หนองกุ่ม

       3,800.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
168/2560 วนัที่ 7 

กันยำยน 2560

7 ค่ำจ้ำงท้ำปำ้ยไวนิล
โครงกำรมำรยำทไทย

        400.00  - ตกลงรำคำ นำยพเิชษฐ์  เกล้ียงมะ          400.00 นำยพเิชษฐ์  เกล้ียงมะ           400.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
169/2560 วนัที่ 7 

กันยำยน 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....กันยายน  2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **       
         ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

8 ค่ำจ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ
รถบรรทกุน้้ำ

      3,390.00  - ตกลงรำคำ นำยจุมพฎ  เอี่ยมข้ำ        3,390.00 นำยจุมพฎ  เอี่ยมข้ำ        3,390.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
170/2560 วนัที่ 7 

กันยำยน 2560

9 ค่ำจ้ำงประกอบอำหำร
โครงกำรมำรยำทไทย

      7,650.00  - ตกลงรำคำ นำงประนอม ค้ำกล่ิน        7,650.00 นำงประนอม ค้ำ
กล่ิน

       7,650.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
171/2560 วนัที่ 7 

กันยำยน 2560

10 ค่ำจ้ำงซ่อมแอร์     12,000.00  - ตกลงรำคำ นำยธนพสิิฐ  เคร่ือง
เย็น

     12,000.00 นำยธนพสิิฐ  เคร่ือง
เย็น

      12,000.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
172/2560 วนัที่ 12 

กันยำยน 2560

11 ค่ำจ้ำงซ่อมคอมพวิเตอร์       1,070.00  - ตกลงรำคำ ร้ำน ท.ีจี.คอมพวิเตอร์        1,070.00 ร้ำน ที.จ.ี
คอมพวิเตอร์

       1,070.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
173/2560 วนัที่ 12 

กันยำยน 2560

12 ค่ำจ้ำงเหมำตัดแต่งกิ่งไม้
รอบ อบต.

      9,000.00  - ตกลงรำคำ นำยอรุณ  อิ่มพลับ        9,000.00 นำยอรุณ  อิ่มพลับ        9,000.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
174/2560 วนัที่ 12 

กันยำยน 2560

13 ค่ำจ้ำงซ่อมแซมถน กฉ 686     16,487.63  - ตกลงรำคำ ร้ำน เจ เอส 
มอเตอร์คำร์

     16,487.63 ร้ำน เจ เอส 
มอเตอร์คำร์

      16,487.63       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
175/2560 วนัที่ 12 

กันยำยน 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....กันยายน  2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **       
         ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

14 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไว
นิลเทดิไทพ้อ่หลวง

    11,664.00  - ตกลงรำคำ นำยพเิชษฐ์  เกล้ียงมะ      11,664.00 นำยพเิชษฐ์  เกล้ียง
มะ

      11,664.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
176/2560 วนัที่ 14 

กันยำยน 2560

15 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรวำ่ง
พร้อมเคร่ืองด่ืม

      1,500.00  - ตกลงรำคำ นำงอรุณ  รงค์ฤทธิ์
ไกร

       1,500.00 นำงอรุณ  รงค์ฤทธิ์
ไกร

       1,500.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
177/2560 วนัที่ 18 

กันยำยน 2560

16 ค่ำจ้ำงซ่อมแซมรอยร่ัว
อำคำร ส้ำนักงำน

      4,300.00  - ตกลงรำคำ นำยอรุณ อิ่มพลับ        4,300.00 นำยอรุณ อิ่มพลับ        4,300.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
178/2560 วนัที่ 19 

กันยำยน 2560

17 จ้ำงเหมำปลูกต้นโกศลและ
ไม้พุ่มรอบ อบต.

    10,000.00  - ตกลงรำคำ นำยอรุณ อิ่มพลับ      10,000.00 นำยอรุณ อิ่มพลับ       10,000.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
179/2560 วนัที่ 20 

กันยำยน 2560

18 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำ
เล่มข้อบญัญัติ

      7,500.00  - ตกลงรำคำ นำงวำสนำ พรรษำ        7,500.00 นำงวำสนำ พรรษำ        7,500.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
180/2560 วนัที่ 22 

กันยำยน 2560

19 ค่ำจ้ำงปรับปรุงผิวจรำจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

   586,000.00  - ตกลงรำคำ หจก.วรรณเกษมกำร
โยธำ

    586,000.00 หจก.วรรณเกษม
กำรโยธำ

    586,000.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

สัญญำจ้ำง เลขที่ 
18/2560  วนัที่ 4 

กันยำยน 2560

20 ค่ำจ้ำงปรับปรุงผิวจรำจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

   606,500.00  - ตกลงรำคำ หจก.วรรณเกษมกำร
โยธำ

    606,500.00 หจก.วรรณเกษม
กำรโยธำ

    606,500.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

สัญญำจ้ำง เลขที่ 
19/2560  วนัที่ 4 

กันยำยน 2560

21 ค่ำจ้ำงปรับปรุงผิวจรำจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

   122,500.00  - ตกลงรำคำ หจก.วรรณเกษมกำร
โยธำ

    122,500.00 หจก.วรรณเกษม
กำรโยธำ

    122,500.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

สัญญำจ้ำง เลขที่ 
20/2560  วนัที่ 4 

กันยำยน 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....กันยายน  2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์




