
แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **       
         ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน ส้ำหรับ
ยำนพำหนะประจ้ำ
ส้ำนักงำน อบต.สิงห์

    21,055.10  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วิส 
จ้ำกัด

     21,055.10 บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ 
จ้ำกดั

     21,055.10       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
86/2560  วันที ่1 
สิงหำคม  2560

2 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน ส้ำหรับ
รถบรรทกุน้้ำ เพือ่บรรเทำ
สำธำรณภยั

      3,180.00  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วิส 
จ้ำกัด

       3,180.00 บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ 
จ้ำกดั

       3,180.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่
87/2560  วันที ่1 
สิงหำคม  2560

3 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์OKI 
c332 (กองคลัง)

    12,000.00  - ตกลงรำคำ ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์      12,000.00 ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์      12,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่
89/2560   วันที ่2 

สิงหำคม 2560

4 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบคุ 
(ส้ำนักปลัด)

    21,000.00  - ตกลงรำคำ ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์      21,000.00 ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์      21,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
90/2560  วันที ่2 

สิงหำคม 2560

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
โครงกำรเข้ำค่ำยพทุธบตุร
 ป ี2560

      1,450.00  - ตกลงรำคำ หจก.อกัษรภณัฑ์
กำญจนบุรี

       1,450.00 หจก.อกัษรภณัฑ์
กำญจนบุรี

       1,450.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
91/2560  วันที ่4 

สิงหำคม 2560

6 จัดซ้ือเทยีนชัยประกอบพธิี
ถวำยพระพรโครงกำรจัด
งำนเฉลิมพระเกียรติวันแม่

      2,530.00  - ตกลงรำคำ น.ส.สุจติรำ  สนธยำ
นำวนิ

       2,530.00 น.ส.สุจติรำ  สนธยำ
นำวนิ

       2,530.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
93/2560 วันที ่7 
สิงหำคม 2560

7 จัดซ้ือน้้ำด่ืมโครงกำรงำน
เฉลิมพระเกียรติวันแม่

      1,300.00  - ตกลงรำคำ นำงอรุณ  รงค์ฤทธไิกร        1,300.00 นำงอรุณ  รงค์ฤทธไิกร        1,300.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
94/2560  วันที ่7 
สิงหำคม  2560

                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....สิงหาคม  2560......
องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **       
         ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ใน
กำรเพำะดอกดำวเรือง 
โครงกำรเทดิทนู
พระมหำกษตัริย์ องค์พอ่
หลวง

      6,100.00  - ตกลงรำคำ นำงอรวรรณ  อิ่ม
แสงจันทร์

       6,100.00 นำงอรวรรณ  อิ่ม
แสงจันทร์

       6,100.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
95/2560  วันที ่7 
สิงหำคม  2560

9 จัดซ้ือของทีร่ะลึกโครงกำร
อบรมผู้น้ำชุมชน

        600.00  - ตกลงรำคำ นำงอรุณ  รงค์ฤทธ
ไกร

         600.00 นำงอรุณ  รงค์ฤทธ
ไกร

          600.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
97/2560  วันที ่15 

สิงหำคม 2560

10 จัดจ้ำงเปล่ียนถ่ำย
น้้ำมันเคร่ือง รถบรรทกุขยะ

    10,100.00  - ตกลงรำคำ ร้ำนศรีพลูทรัพย์ 
นำงนวลละออ เอื้อ

วิบลูย์กิจ)

     10,100.00 ร้ำนศรีพลูทรัพย์ 
นำงนวลละออ เอื้อ

วิบลูย์กิจ)

     10,100.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
98/2560  วันที ่21 

สิงหำคม 2560

11 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ท้ำ
ดอกไม้จันทร์

      2,605.00  - ตกลงรำคำ ร้ำนชัยอำภรณ์        2,605.00 ร้ำนชัยอำภรณ์        2,605.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
99/2560  วันที ่21 

สิงหำคม 2560

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 
(ส้ำนักปลัด)

    18,030.00  - ตกลงรำคำ ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์      18,030.00 ร้ำน ที.จ.ี
คอมพวิเตอร์

     18,030.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
100/2560  วันที ่21 

สิงหำคม 2560

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 
(กองคลัง)

    25,890.00  - ตกลงรำคำ ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์      25,890.00 ร้ำน ที.จ.ี
คอมพวิเตอร์

     25,890.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
101/2560  วันที ่21 

สิงหำคม 2560

                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....สิงหาคม  2560......
องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **       
         ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 
(กองช่ำง)

      6,600.00  - ตกลงรำคำ ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์        6,600.00 ร้ำน ที.จ.ี
คอมพวิเตอร์

       6,600.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
102/2560  วันที ่21 

สิงหำคม 2560

15 จัดซ้ือยำนพำหนะและ
ขนส่ง (แบตเตอร์ร่ี)

      1,819.00  - ตกลงรำคำ ร้ำนรุ่งแสงกำญจนบรีุ        1,819.00 ร้ำนรุ่งแสง
กำญจนบรีุ

       1,819.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
103/2560  วันที ่21 

สิงหำคม 2560

16 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง     10,866.00  - ตกลงรำคำ นำงอรวรรณ  อิ่ม
แสงจันทร์

     10,866.00 นำงอรวรรณ  อิ่ม
แสงจันทร์

     10,866.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
104/2560  วันที ่21 

สิงหำคม  2560

17 จัดซ้ือวัคซีนพษิสุนัขบำ้     32,500.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวบงัอร สุทำ
บญุ

     32,500.00 นำงสำวบงัอร สุทำ
บญุ

     32,500.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
112/2560  วันที ่30 

สิงหำคม 2560

18 ครุภณัฑ์ส้ำรวจ เทปวัด
ระยะ

    15,000.00  - ตกลงรำคำ อรวรรณ  อิ่มแสง
จันทร์

     15,000.00 อรวรรณ  อิ่มแสง
จันทร์

     15,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
113/2560  วันที ่30 

สิงหำคม 2560

19 ค่ำจ้ำงซ่อมแซม
ยำนพำหนะรถอีซูซุ 6823

      3,740.00  - ตกลงรำคำ นำงรัตนำ  วงษป์ำ        3,740.00 นำงรัตนำ  วงษป์ำ        3,740.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
133/2560  วันที ่2 

สิงหำคม 2560

20 จ้ำงท้ำปำ้ยไวนิล โครงกำร
อบรมพฒันำศักยภำพ
พนักงำนส่วนต้ำบล ป ี
2560

        400.00  - ตกลงรำคำ ร้ำนไอซ์ คัลเลอร์พร้ิน          400.00 ร้ำนไอซ์ คัลเลอร์
พร้ิน

          400.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
134/2560  วันที ่2 

สิงหำคม  2560

                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....สิงหาคม  2560......
องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **       
         ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

21 ค่ำเช่ำสถำนทีฝึ่กอบรมเข้ำ
ค่ำยพทุธบตุร ป ี2560

      3,000.00  - ตกลงรำคำ นำยสุรพชัร์ กฤษฎำ
พงษ์

       3,000.00 นำยสุรพชัร์ 
กฤษฎำพงษ์

       3,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
135/2560  วันที ่4 

สิงหำคม 2560

22 ค่ำจ้ำงจัดท้ำปำ้ยไวนิล 
โครงกำรอบรมเข้ำค่ำย
พทุธบตุร ป ี2560

        460.00  - ตกลงรำคำ ร้ำนไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์          460.00 ร้ำนไอซ์ คัลเลอร์
พร้ินท์

          460.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
136/2560  วันที ่4 

สิงหำคม  2560

23 จัดจ้ำงท้ำควำมสะอำด
สถำนทีใ่ช้ในกำรจัด
ฝึกอบรมโครงกำรเข้ำค่ำย
พทุธบตุร ป ี2560

      1,000.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวดวงพร  พุม่
ปรีชำ

       1,000.00 นำงสำวดวงพร  
พุม่ปรีชำ

       1,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่
137/2560 วันที ่4 

สิงหำคม 2560

24 จัดจ้ำงท้ำควำมสะอำด
สถำนทีใ่ช้ในกำรจัด
ฝึกอบรมโครงกำรเข้ำค่ำย
พทุธบตุร ป ี2560

      1,000.00  - ตกลงรำคำ นำงดวงเดือน  พุม่
ปรีชำ

       1,000.00 นำงดวงเดือน  พุม่
ปรีชำ

       1,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำงเลขที ่
138/2560   วันที ่4 

สิงหำคม 2560

25 ค่ำจ้ำงประกอบอำหำร
และอำหำรว่ำง โครงกำร
เข้ำค่ำยพทุธบตุร

    63,750.00  - ตกลงรำคำ นำงประนอม  ค้ำกล่ิน      63,750.00 นำงประนอม  ค้ำกล่ิน      63,750.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่
139/2560 วันที ่4 

สิงหำคม 2560

26 ค่ำจ้ำงประกอบอำหำร
โครงกำรเทดิทลูพระ
มหำกษติัย์ องค์พอ่

      1,350.00  - ตกลงรำคำ นำงอรุณ  รงค์ฤทธิ
ไกร

       1,350.00 นำงอรุณ รงค์ฤทธิ
ไกร

       1,350.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่
140/2560 วันที ่4 

สิงหำคม 2560

                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....สิงหาคม  2560......
องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **       
         ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

27 ค่ำเช่ำชุดกำรแสดง
เทดิพระเกียรติโครงกำรจัด
งำนเฉลิมพระเกียรติวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำ 85 
พรรษำ

      4,000.00  - ตกลงรำคำ นำงน้้ำอ้อย ติเยำว์        4,000.00 นำงน้้ำอ้อย ติเยำว์        4,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำงเลขที ่
142/2560 วันที ่7 

สิงหำคม 2560

28 ค่ำเช่ำเคร่ืองขยำยเสียง
โครงกำรจัดงำนเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 85 พรรษำ

      1,000.00  - ตกลงรำคำ นำยพชิิต  รงค์ฤทธิ
ไกร

       1,000.00 นำยพชิิต  รงค์ฤทธิ
ไกร

       1,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำงเลขที ่
143/2560 วันที ่7 

สิงหำคม 2560

29 จ้ำงท้ำโล่หร์ำงวัล แม่ดีเด่น
 วันแม่แหง่ชำติ

        800.00  - ตกลงรำคำ นำยณรงค์ศักด์ิ  
หนองกุ่ม

         800.00 นำยณรงค์ศักด์ิ  
หนองกุ่ม

          800.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

   ใบส่ังจ้ำงเลขที ่
144/2560 วันที ่9 

สิงหำคม 2560

30 จ้ำงเหมำปรับพืน้ทีเ่ตรียม
ปลูกปอเทอืงโครงกำร
เทดิทนูพระมหำกษตัริย์ 
องค์พอ่หลวง

      2,500.00  - ตกลงรำคำ นำยอรุณ  อิ่มพลับ        2,500.00 นำยอรุณ  อิ่มพลับ        2,500.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

   ใบส่ังจ้ำงเลขที ่
145/2560 วันที ่10 

สิงหำคม 2560

31 ค่ำเช่ำพืน้ทีเ่ว็บไซต์       6,420.00  - ตกลงรำคำ บริษทั คลิกเน็กซ์ 
จ้ำกัด

       6,420.00 บริษทั คลิกเน็กซ์ 
จ้ำกัด

       6,420.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

   ใบส่ังจ้ำงเลขที ่
147/2560 วันที ่15 

สิงหำคม 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์
                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน....สิงหาคม  2560......



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **       
         ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
163/2560  วันที ่30 

สิงหำคม 2560

นำยพเิชษฐ เกล้ียงมะ        1,536.00 นำยพเิชษฐ เกล้ียง
มะ

       1,536.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

37 จัดจ้ำงท้ำปำ้ยไวนิลรณรงค์
ยำเสพติด

      1,536.00  - ตกลงรำคำ

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
153/2560  วันที ่21 

สิงหำคม 2560

36 จัดจ้ำงค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืมโครงกำรอบรม
ผู้น้ำชุมชน

      2,150.00  - ตกลงรำคำ ร.อ.ด้ำรง  ปกักำเวสูง        2,150.00 ร.อ.ด้ำรง  ปกักำเว
สูง

       2,150.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
155/2560  วันที ่23 

สิงหำคม 2560

นำสำวกรรณิกำร 
เนตรแสงใส

       4,570.00 นำสำวกรรณิกำร 
เนตรแสงใส

       4,570.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

35 จัดจ้ำงค่ำจ้ำงซ่อมแซม
คอมพวิเตอร์ (ส้ำนักปลัด)

      4,570.00  - ตกลงรำคำ

      ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
148/2560  วันที ่15 

สิงหำคม 2560

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
149/2560  วันที ่15 

สิงหำคม 2560

34 จัดจ้ำงค่ำจ้ำงท้ำปำ้ยไว
นิบล โครงกำรอบรมผู้น้ำ
ชุมชน

        400.00  - ตกลงรำคำ นำยพเิชษฐ เกล้ียงมะ          400.00 นำยพเิชษฐ เกล้ียง
มะ

          400.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
152/2560  วันที ่21 

สิงหำคม 2560

นำยอรุณ  อิ่มพลับ      12,000.00 นำยอรุณ  อิ่มพลับ      12,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

33 ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงภมูิ
ทศัน์ ฉีดยำ 2 ข้ำงทำง

    12,000.00  - ตกลงรำคำ

                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน....สิงหาคม  2560......
องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์

32 ค่ำจ้ำงเหมำประกอบ
อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม
คณะกรรมกำรตรวจ
ติดตำมประเมินผลขยะฯ

      1,500.00  - ตกลงรำคำ นำงอรุณ  รงค์ฤทธิ
ไกร

       1,500.00 นำงอรุณ  รงค์ฤทธิ
ไกร

       1,500.00



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **       
         ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

บนัทกึตกลงกำรว่ำจ้ำง
เลขที ่ 43/2560  

วันที ่ 22  สิงหำคม 
2560

42 จ้ำงก่อสร้ำงถังเก็บน้้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่4
 บำ้นหนองปรือ

  403,000.00   397,000.00 ตกลงรำคำ นำยอรุณ  อิ่มพลับ    403,000.00 นำยอรุณ  อิ่มพลับ     403,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

สัญญำจ้ำงเลขที ่ 
14/2560 วันที ่8  

สิงหำคม 2560

นำยอรุณ  อิ่มพลับ      15,800.00 นำยอรุณ  อิ่มพลับ      15,800.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

41 จ้ำงซ่อมแซมร้ัวตำข่ำยฟตุ
ซอล หมู ่6

    15,800.00  - ตกลงรำคำ

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
165/2560  วันที ่30 

สิงหำคม 2560

40 จัดจ้ำงซ่อมไฟฟำ้สำธำรณะ     59,000.00  - ตกลงรำคำ นำยอรุณ  อิ่มพลับ      59,000.00 นำยอรุณ  อิ่มพลับ      59,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

บนัทกึตกลงกำรว่ำจ้ำง
เลขที ่ 42/2560  

วันที ่ 22  สิงหำคม 
2560

นำยพเิชษฐ  เกล้ียง
มะ

         400.00 นำยพเิชษฐ  เกล้ียง
มะ

          400.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

39 จัดจ้ำงท้ำปำ้ยไวนิล
โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำน
สิทธิฯ

        400.00  - ตกลงรำคำ

                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน....สิงหาคม  2560......
องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์

38 จัดจ้ำงท้ำปำ้ยไวนิล
โครงกำรพษิสุนัขบำ้

        400.00  - ตกลงรำคำ นำยพเิชษฐ  เกล้ียง
มะ

         400.00 นำยพเิชษฐ  เกล้ียง
มะ

          400.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
164/2560  วันที ่30 

สิงหำคม 2560



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **       
         ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สัญญำจ้ำงเลขที ่ 
16/2560 วันที ่22  

สิงหำคม 2560

45 จ้ำงรถปรับอำกำศอบรม
ผู้น้ำ 1 คัน

    29,000.00  - ตกลงรำคำ นำงพทัยำ  พทิยำวำ
นิชย์

     29,000.00 นำงพทัยำ  พทิยำ
วำนิชย์

     29,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

สัญญำจ้ำงเลขที ่ 
17/2560 วันที ่22  

สิงหำคม 2560

นำยสุรศักด์ิ อมร
ไตรภพ

     29,000.00 นำยสุรศักด์ิ อมร
ไตรภพ

     29,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

44 จ้ำงรถปรับอำกำศอบรม
ผู้น้ำ 1 คัน

    29,000.00  - ตกลงรำคำ

                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน....สิงหาคม  2560......
องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์

43 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมูท่ี ่5 บำ้นพปุลู

  119,000.00   120,000.00 ตกลงรำคำ หจก.วรรณเกษมกำร
โยธำ

   119,000.00 หจก.วรรณเกษม
กำรโยธำ

    119,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

สัญญำจ้ำงเลขที ่ 
15/2560 วันที ่22  

สิงหำคม 2560


