
แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือผงเคมีแหง้ โครงการ
ฝึกอบรมและซ้อมแผนการ
อพยพ ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

      2,400.00  - ตกลงราคา นายบญุมาก  บญุสอง           2,400.00 นายบญุมาก   บญุสอง          2,400.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 35/2560
  วนัที่ 1 มีนาคม 2560

2 จัดซ้ือน้ ามัน โครงการอบรม
และซ้อมแผนการอพยพ ใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

        800.00  - ตกลงราคา บ.แอล.อาร์.เซอร์วิส จ ากดั             800.00 บ.แอล.อาร์.เซอร์วิส 
จ ากดั

           800.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
36/2560  วนัที่ 1 

มีนาคม 2560

3 จัดซ้ือแก๊ส  โครงการอบรม
และซ้อมแผนการอพยพ ใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

        400.00  - ตกลงราคา น.ส.ธณิชา สงวนปทัมา
วัลย์

            400.00 น.ส.ธณิชา สงวนปัทมา
วลัย์

           400.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
37/2560   วนัที่ 1 

มีนาคม 2560

4 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน         
(ส านักปลัด)

      1,190.00  - ตกลงราคา หจก.อกัษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

          1,190.00 หจก.อกัษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

         1,190.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

 ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
40/2560  วนัที่ 15 

มีนาคม 2560

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์      
(กองช่าง)

      7,100.00  - ตกลงราคา หจก.อกัษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

          7,100.00 หจก.อกัษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

         7,100.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 41/2560
   วนัที่ 15 มีนาคม 2560

6 จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ 
โครงการแข่งขันกีฬาสิงหคั์พ
 คร้ังที่ 17/2560

      6,910.00  - ตกลงราคา นางอรวรรณ  อิ่มแสง
จันทร์

          6,910.00 นางอรวรรณ  อิ่มแสง
จนัทร์

         6,910.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

 ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
44/2560 วนัที่ 20 

มีนาคม 2560

7 จัดซ้ือจารบ ีจ านวน 6 
กระปอ๋ง

      4,500.00  - ตกลงราคา นายวิจักษ ์  พฤฒิพานชิย์           4,500.00 นายวิจักษ ์  พฤฒิ
พานชิย์

         4,500.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 46/2560
  วนัที่ 29 มีนาคม 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....มนีาคม 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

8 จัดจ้างท าปา้ยวนัทอ้งถิ่นไทย       1,800.00  - ตกลงราคา นายพเิชษฐ  เกล้ียงมะ           1,800.00 นายพเิชษฐ  เกล้ียงมะ          1,800.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
47/2560  วนัที่ 8 

มีนาคม 2560

9 จัดจ้างอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม รับรอง อบต.สาลี
 จังหวดัสุพรรณบรีุ

      1,000.00  - ตกลงราคา นางประนอม  ค ากล่ิน           1,000.00 นางประนอม  ค ากล่ิน          1,000.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
48/2560  วนัที่ 13 

มีนาคม 2560

10 จัดจ้างเคร่ืองไฟ - ขยาย
เสียง โครงการแข่งขันกีฬา
สิงหคั์พ คร้ังที่ 17/2560

      7,500.00  - ตกลงราคา นายพชิิต   รงค์ฤทธไิกร           7,500.00 นายพชิิต   รงค์ฤทธิ
ไกร

         7,500.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
49/2560  วนัที่ 21 

มีนาคม 2560

11 ค่าเช่าเต็นท ์โครงการ
แข่งขันกีฬาสิงหคั์พ คร้ังที่ 
17/2560

      6,000.00  - ตกลงราคา นายอรุณ   อิ่มพลับ           6,000.00 นายอรุณ   อิ่มพลับ          6,000.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
50/2560  วนัที่ 21 

มีนาคม 2560

12 จัดจ้างอาหารส าหรับนักกีฬา
 โครงการแข่งขันกีฬาสิงห์
คัพ คร้ังที่ 17/2560

    12,000.00  - ตกลงราคา นางประนอม  ค ากล่ิน         12,000.00 นางประนอม  ค ากล่ิน        12,000.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
51/2560  วนัที่ 21 

มีนาคม 2560

13 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม       
ปร้ินเตอร์ OKI B411D      
เลขครุภณัฑ์ 416-49-0011 
   (กองช่าง)

      5,790.00  - ตกลงราคา ร้าน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์           5,790.00 ร้าน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์          5,790.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
52/2560  วนัที่ 21 

มีนาคม 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....มนีาคม 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

14 จ้างเหมาท าอาหารวา่ง+
เคร่ืองด่ืม ต้อนรับคณะดูงาน
 อบต.ดอนจิก

      2,420.00  - ตกลงราคา นางอรุณ   รงค์ฤทธไิกร           2,420.00 นางอรุณ   รงค์ฤทธิ
ไกร

         2,420.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
53/2560  วนัที่ 22 

มีนาคม 2560

15 จ้างเหมาท าความสะอาด
หอ้งน้ า 3 วนั โครงการ
แข่งขันกีฬาสิงหคั์พ คร้ังที่ 
17/2560

        900.00  - ตกลงราคา นายชัยยะ   ปานโต             900.00 นายชัยยะ   ปานโต            900.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
54/2560  วนัที่ 24 

มีนาคม 2560

16 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 3 วนั 
โครงการแข่งขันกีฬาสิงหคั์พ
 คร้ังที่ 17/2560

        600.00  - ตกลงราคา นายมนูศักด์ิ   พวงร้อย             600.00 นายมนูศักด์ิ   พวงร้อย            600.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
55/2560  วนัที่ 24 

มีนาคม 2560

17 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 3 วนั 
โครงการแข่งขันกีฬาสิงหคั์พ
 คร้ังที่ 17/2560

        600.00  - ตกลงราคา นายนัฐพงษ ์  นพวงศ์             600.00 นายนัฐพงษ ์  นพวงศ์            600.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
56/2560  วนัที่ 24 

มีนาคม 2560

18 จัดจ้างซ่อมแซมรถขยะ       2,510.00  - ตกลงราคา นายไพฑูรย์   เพง็สร้อย           2,510.00 นายไพฑูรย์   เพง็
สร้อย

         2,510.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
57/2560  วนัที่ 29 

มีนาคม 2560

19 จ้างแสดงระบ าศรีชยสิงห ์
โครงการส่งเสริมความรู้ 
ถ่ายทอดภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

    10,000.00  - ตกลงราคา น.ส.อังสนา   ธรุะงาน         10,000.00 น.ส.อังสนา   ธรุะงาน        10,000.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
58/2560  วนัที่ 29 

มีนาคม 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....มนีาคม 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

20 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟา้
ศูนย์สูบน้ าบา้นทา่ช้าง และ
ซ่อมหวักะโหลกเคร่ืองสูบน้ า
 บา้นวงัสิงห์

      5,980.00  - ตกลงราคา นายจุมพฎ   เอี่ยมข า           5,980.00 นายจุมพฎ   เอี่ยมข า          5,980.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
60/2560  วนัที่ 29 

มีนาคม 2560

21 จัดจ้างซ่อมระบบแอร์ รถ
รับ-ส่ง ผู้ปว่ยฉุกเฉิน 
ทะเบยีน กน.581 กาญจนบรีุ

    12,280.00  - ตกลงราคา นายสมยศ  คูประสิทธิรั์ตน์         12,280.00 นายสมยศ  คูประสิทธิ์
รัตน์

       12,280.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
61/2560  วนัที่ 29 

มีนาคม 2560

22 จัดซ้ือวสัดุกีฬา เพื่อท าการ
ฝึกซ้อม โครงการแข่งขัน
กีฬาสิงหคั์พ คร้ังที่ 17/2560

    58,786.00  - ตกลงราคา ร้านเจไดร์ ซ๊อกเกอร์         58,786.00 ร้านเจไดร์ ซ๊อกเกอร์        58,786.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

 บนัทกึตกลงราคาซ้ือ
ขาย       เลขที่ 

16/2560       วนัที่ 8 
มีนาคม 2560

23 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือจัด
จ้าง อ าเภอไทรโยค

    79,750.00  - ตกลงราคา นางเพญ็รดา   แกล้วกล้า         79,750.00 นางเพญ็รดา   แกล้วกล้า        79,750.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

 บนัทกึตกลงราคาซ้ือ
ขาย        เลขที่ 

17/2560       วนัที่ 15
 มีนาคม 2560

24 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์     
(ส านักปลัด)

    29,280.00  - ตกลงราคา หจก.อกัษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

        29,280.00 หจก.อกัษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

       29,280.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

 บนัทกึตกลงราคาซ้ือ
ขาย        เลขที่ 

18/2560      วนัที่ 15 
มีนาคม 2560

25 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองถ่ายเอกสาร)

    95,000.00  - ตกลงราคา ร้าน ทแีอลเอส ก๊อปปี้         95,000.00 ร้าน ทแีอลเอส ก๊อปปี้        95,000.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

 บนัทกึตกลงราคาซ้ือ
ขาย         เลขที่ 

19/2560        วนัที่ 16
 มีนาคม 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....มนีาคม 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

26 จัดซ้ือถ้วยรางวลัและชุดกีฬา
 โครงการแข่งขันกีฬาสิงห์
คัพ คร้ังที่ 17/2560

    61,000.00  - ตกลงราคา ร้านเจไดร์ ซ๊อกเกอร์         61,000.00 ร้านเจไดร์ ซ๊อกเกอร์        61,000.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

 บนัทกึตกลงราคาซ้ือ
ขาย        เลขที่ 

20/2560       วนัที่ 20
 มีนาคม 2560

27 จัดซ้ือน้ าด่ืมและเคร่ืองด่ืม 
โครงการแข่งขันกีฬาสิงหคั์พ
 คร้ังที่ 17/2560

    13,610.00  - ตกลงราคา นางอรุณ   รงค์ฤทธไิกร         13,610.00 นางอรุณ   รงค์ฤทธิ
ไกร

       13,610.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

 บนัทกึตกลงราคาซ้ือ
ขาย        เลขที่ 

21/2560      วนัที่ 21 
มีนาคม 2560

28 จ้างซ่อมแซมเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ืองสถานีสูบน้ า   
บา้นทา่กิเลน ม.1

    60,000.00  - ตกลงราคา       หจก.เพชเลิศชัย      
  โดย นายคนณิ   โพธิ์

เอี่ยม

        60,187.50    หจก.เพชเลิศชัย       
 โดย นายคนณิ  โพธิ์

เอี่ยม

       58,850.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด

   บนัทกึตกลงการ
วา่จ้าง           เลขที่ 

29/2560        วนัที่ 30
 มีนาคม 2560

#REF!

สัญญาจ้าง เลขที่ 
6/2560  วนัที่ 16 

มีนาคม 2560

     หจก.วรรณเกษม 
  การโยธา

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

หจก.วรรณเกษมการ
โยธา

      410,000.00

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....มนีาคม 2560......

โครงการปรับปรุงถนน      
 ผิวจราจรหนิคลุก หมู่ 2,หมู่

 4 และหมู่ 5

29    413,000.00      413,000.00 ตกลงราคา       410,000.00       ตามเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก าหนด


