
แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 
(ส านักปลัด)

        898.00  - ตกลงราคา ร้านปากกเิลนฮาร์ดแวร์ 
(นางอรวรรณ  อิ่มแสง

จันทร์)

       898.00 ร้านปากกเิลนฮาร์ดแวร์ 
(นางอรวรรณ  อิ่มแสง

จันทร์)

       898.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 71/2560
  วนัที่ 3 กรกฎาคม 2560

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน  
เก้าอี้สภาฯ (ส านักปลัด)

    32,600.00  - ตกลงราคา ร้านศรีพลูทรัพย์ 
เฟอร์นิเจอร์

   32,600.00 ร้านศรีพลูทรัพย์ 
เฟอร์นิเจอร์

   32,600.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 72/2560
  วนัที่ 3 กรกฎาคม 2560

3 จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง 
ส าหรับผู้เข้าร่วมขบวนแห่
เทยีนเข้าพรรษา โครงการ
แหเ่ทยีนเข้าพรรษา ป ี2560

        550.00  - ตกลงราคา นางอรุณ  รงค์ฤทธไิกร        550.00 นางอรุณ  รงค์ฤทธไิกร        550.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 73/2560
  วนัที่ 3 กรกฎาคม 2560

4 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กอง
คลัง)

      1,700.00  - ตกลงราคา หจก.อักษรณ์ภณัฑ์
กาญจนบรีุ

     1,700.00 หจก.อักษรณ์ภณัฑ์
กาญจนบรีุ

     1,700.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 74/2560
  วนัที่ 3 กรกฎาคม 2560

5 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กอง
คลัง)

    17,922.00  - ตกลงราคา หจก.อักษรณ์ภณัฑ์
กาญจนบรีุ

   17,922.00 หจก.อักษรณ์ภณัฑ์
กาญจนบรีุ

   17,922.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 75/2560
  วนัที่ 3 กรกฎาคม 2560

6 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์    
(กองคลัง)

    14,900.00  - ตกลงราคา หจก.อักษรณ์ภณัฑ์
กาญจนบรีุ

   14,900.00 หจก.อักษรณ์ภณัฑ์
กาญจนบรีุ

   14,900.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 76/2560
  วนัที่ 3 กรกฎาคม 2560

7 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ส านัก
ปลัด)

      2,756.00  - ตกลงราคา ร้านปากกเิลนฮาร์ดแวร์ 
(นางอรวรรณ  อิ่มแสง

จันทร์)

     2,756.00 ร้านปากกเิลนฮาร์ดแวร์ 
(นางอรวรรณ  อิ่มแสง

จันทร์)

     2,756.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 77/2560
  วนัที่ 3 กรกฎาคม 2560

แบบ สขร.1

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....กรกฎาคม 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....กรกฎาคม 2560......



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

8 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  
(ส านักปลัด)

      5,580.00  - ตกลงราคา ร้าน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์      5,580.00 ร้าน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์      5,580.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 78/2560
  วนัที่ 3 กรกฎาคม 2560

9 จัดซ้ือถ้วยรางวลั โครงการ
แข่งขันกีฬา ศรีชยสิงหเ์กมส์
 คร้ังที่ 11/2560

      6,900.00  - ตกลงราคา        ร้านเก๋ สปอร์ต    
(นายณรงศักด์ิ  หนอง

กุ่ม)

     6,900.00        ร้านเก๋ สปอร์ต   
 (นายณรงศักด์ิ  หนอง

กุ่ม)

     6,900.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 79/2560
  วนัที่ 12 กรกฎาคม 

2560

10 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการ
จัดท าแผนชุมชน

        868.00  - ตกลงราคา หจก.อักษรณ์ภณัฑ์
กาญจนบรีุ

       686.00 หจก.อักษรณ์ภณัฑ์
กาญจนบรีุ

       868.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 80/2560
  วนัที่ 13 กรกฎาคม 

2560
11 จัดซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง 

โครงการแข่งขันกีฬา ศรีชย
สิงหเ์กมส์ คร้ังที่ 11/2560

      7,800.00  - ตกลงราคา นางอรุณ  รงค์ฤทธไิกร      7,800.00 นางอรุณ  รงค์ฤทธไิกร      7,800.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 81/2560
  วนัที่ 14 กรกฎาคม 

2560

12 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
โครงการแข่งขันกีฬา ศรีชย
สิงหเ์กมส์ คร้ังที่ 11/2560

      2,125.00  - ตกลงราคา หจก.อักษรณ์ภณัฑ์
กาญจนบรีุ

     2,125.00 หจก.อักษรณ์ภณัฑ์
กาญจนบรีุ

     2,125.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 82/2560
  วนัที่ 14 กรกฎาคม 

2560

13 จัดซ้ือปนูขาว โครงการ
แข่งขันกีฬา ศรีชยสิงหเ์กมส์
 คร้ังที่ 11/2560

      8,400.00  - ตกลงราคา ร้านปากกเิลนฮาร์ดแวร์ 
(นางอรวรรณ  อิ่มแสง

จันทร์)

     8,400.00 ร้านปากกเิลนฮาร์ดแวร์ 
(นางอรวรรณ  อิ่มแสง

จันทร์)

     8,400.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 83/2560
  วนัที่ 14 กรกฎาคม 

2560

14 จัดซ้ือถุงด าและน้ าด่ืม 
น้ าแข็ง โครงการจิตอาสา 
"เราท าความดี ด้วยหวัใจ"

      3,075.00  - ตกลงราคา นางอรุณ  รงค์ฤทธไิกร      3,075.00 นางอรุณ  รงค์ฤทธไิกร      3,075.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 88/2560
  วนัที่ 24 กรกฎาคม 

2560

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....กรกฎาคม 2560......



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

15 จ้างเหมาประดับตกแต่งต้น
เทยีนและประดับตกแต่งรถ
แหเ่ทยีนด้วยดอกไม้สด ไม้
ประดับ พร้อมผูกผ้า

      8,500.00  - ตกลงราคา        นายด ารงศักด์ิ    
    เหลืองประมวล

     8,500.00        นายด ารงศักด์ิ    
    เหลืองประมวล

     8,500.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             116/2560    
     วนัที่ 3 กรกฎาคม 

2560

16 จ้างการแสดงกลองยาว 
โครงการแหเ่ทยีนเข้าพรรษา
 ประจ าปี2560

      5,000.00  - ตกลงราคา นายจรัญ   ใสสุข      5,000.00 นายจรัญ   ใสสุข      5,000.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             117/2560    
     วนัที่ 3 กรกฎาคม 

2560

17 จ้างท าปา้ยไวนิล โครงการ
แหเ่ทยีนเข้าพรรษา 
ประจ าปี2560

        460.00  - ตกลงราคา ร้านไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์        460.00 ร้านไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์        460.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             118/2560    
     วนัที่ 3 กรกฎาคม 

2560
18 จ้างท าปา้ยไวนิล โครงการ

อบรมพฒันาศักยภาพ
พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล

        256.00  - ตกลงราคา ร้านไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์        256.00 ร้านไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์        256.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             119/2560    
     วนัที่ 12 กรกฎาคม 

2560

19 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา
รถจักรยานยนต์ ยี่หอ้
ฮอนด้า ทะเบยีน ขฉข 859 
เลขครุภณัฑ์ 024-52-0003

        540.00  - ตกลงราคา นายกฤษณะ  เฉียบ
แหลม

       540.00 นายกฤษณะ  เฉียบ
แหลม

       540.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             120/2560    
     วนัที่ 12 กรกฎาคม 

2560

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....กรกฎาคม 2560......



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

20 จ้างเหมาบริการติดต้ังระบบ
อินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง Router(VDSL 4 
PORT)

        800.00  - ตกลงราคา บริษทัทริปเปลิท ี
อนิเทอร์เนต็ จ ากดั

       800.00 บริษทัทริปเปลิท ี
อนิเทอร์เนต็ จ ากดั

       800.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             121/2560    
     วนัที่ 12 กรกฎาคม 

2560

21 จ้างประกอบอาหารและ
อาหารวา่ง โครงการจัดท า
แผนชุมชน

      3,400.00  - ตกลงราคา นางประนอม   ค ากล่ิน      3,400.00 นางประนอม   ค ากล่ิน      3,400.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             122/2560    
     วนัที่ 13 กรกฎาคม 

2560

22 จ้างเหมาเก็บขยะบริเวณ
สนามกีฬา โครงการแข่งขัน
กีฬา ศรีชยสิงหเ์กมส์ คร้ังที่ 
11/2560

      1,000.00  - ตกลงราคา นางดวงเดือน  พุ่มปรีชา      1,000.00 นางดวงเดือน  พุ่มปรีชา      1,000.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             123/2560    
     วนัที่ 14 กรกฎาคม 

2560

23 จ้างเหมาท าความสะอาด
หอ้งน้ าสนามกีฬากลาง 
อบต.สิงห ์โครงการแข่งขัน
กีฬา ศรีชยสิงหเ์กมส์ คร้ังที่ 
11/2560

      1,000.00  - ตกลงราคา นางสาวดวงพร  พุ่ม
ปรีชา

     1,000.00 นางสาวดวงพร  พุ่ม
ปรีชา

     1,000.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             124/2560    
     วนัที่ 14 กรกฎาคม 

2560

24 ค่าเช่าเต็นท ์โครงการ
แข่งขันกีฬา ศรีชยสิงหเ์กมส์
 คร้ังที่ 11/2560

    18,000.00  - ตกลงราคา นายอรุณ   อิ่มพลับ    18,000.00 นายอรุณ   อิ่มพลับ    18,000.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             125/2560    
     วนัที่ 14 กรกฎาคม 

2560

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....กรกฎาคม 2560......



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

24 จ้างเหมาท าความสะอาด
สถานที่และตกแต่งแทน่ใช้
รับเหรียญรางวลันักกีฬา 
โครงการแข่งขันกีฬา ศรีชย
สิงหเ์กมส์ คร้ังที่ 11/2560

    17,500.00  - ตกลงราคา       นายด ารงศักด์ิ     
  เหลืองประมวล

   17,500.00       นายด ารงศักด์ิ     
  เหลืองประมวล

   17,500.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             126/2560    
     วนัที่ 14 กรกฎาคม 

2560

25 ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง 
โครงการแข่งขันกีฬา ศรีชย
สิงหเ์กมส์ คร้ังที่ 11/2560

    10,000.00  - ตกลงราคา นายพชิิต   รงค์ฤทธไิกร    10,000.00 นายพชิิต   รงค์ฤทธไิกร    10,000.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             127/2560    
     วนัที่ 14 กรกฎาคม 

2560
26 จ้างท าปา้ยไวนิล โครงการ

แข่งขันกีฬา ศรีชยสิงหเ์กมส์
 คร้ังที่ 11/2560

      6,144.00  - ตกลงราคา ร้านไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์      6,144.00 ร้านไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์      6,144.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             128/2560    
     วนัที่ 14 กรกฎาคม 

2560
26 จ้างเหมาการแสดงจินตลีลา 

โครงการแข่งขันกีฬา ศรีชย
สิงหเ์กมส์ คร้ังที่ 11/2560

      3,000.00  - ตกลงราคา นายจาตุรนต์  จันทร์แดง      3,000.00 นายจาตุรนต์  จันทร์
แดง

     3,000.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             129/2560    
     วนัที่ 14 กรกฎาคม 

2560

27 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม
เข้าเล่ม แผนพฒันาส่ีป ี      
 (พ.ศ.2561-2564)

      4,800.00  - ตกลงราคา นางวาสนา  พรรษา      4,800.00 นางวาสนา  พรรษา      4,800.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             130/2560    
     วนัที่ 26 กรกฎาคม 

2560

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....กรกฎาคม 2560......



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

28 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศภายใน
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสิงห์

      7,000.00  - ตกลงราคา นายคฑาวธุ  ฉิมพาลี      7,000.00 นายคฑาวธุ  ฉิมพาลี      7,000.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             131/2560    
     วนัที่ 26 กรกฎาคม 

2560

29 จ้างซ่อมแซมรถเครนมี
กระเช้า

    10,600.00  - ตกลงราคา นายจุมพฎ   เอี่ยมข า    10,600.00 นายจุมพฎ   เอี่ยมข า    10,600.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่    
             132/2560    
     วนัที่ 26 กรกฎาคม 

2560

แบบ สขร.1

นายอรุณ   อิ่มพลับ

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

30 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
ส านักงานและร้ัว(โดยการ
ทาสี) องค์การบริหารส่วน
ต าบลสิงห์

    27,500.00      27,500.00 ตกลงราคา

31 โครงการปรับเกรดพื้นที่
รอบบริเวณ อบต.สิงห ์พื้นที่
จ านวน 4,110 ตร.ม. และลู่
วิง่สนามฟตุบอล พื้นที่ 
4,643 ตร.ม.

    14,000.00      14,000.00 ตกลงราคา   บนัทกึตกลงการวา่จ้าง 
        เลขที่ 41/2560   
    วนัที่ 14 กรกฎาคม 

2560

   27,500.00 นายอรุณ   อิ่มพลับ    27,500.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

  บนัทกึตกลงการวา่จ้าง 
        เลขที่ 40/2560   
    วนัที่ 5 กรกฎาคม 

2560

หจก.วรรณเกษมการ
โยธา

   14,000.00 หจก.วรรณเกษมการ
โยธา

   14,000.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....กรกฎาคม 2560......



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

32 จ้างก่อสร้างร้ัวศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นปากกิเลน หมู่ที่
 1 ต าบลสิงห ์อ าเภอไทรโยค
 จังหวดักาญจนบรีุ

    99,500.00    100,000.00 ตกลงราคา หจก.วรรณเกษมการ
โยธา

   99,500.00 หจก.วรรณเกษมการ
โยธา

      นางสาวจินดา     
 อินทร์ประเสริฐ

   99,500.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

    สัญญาจ้าง  เลขที่     
             11/2560      
      วนัที่ 4 กรกฎาคม 

2560

33 จ้างเหมายานพาหนะเปน็รถ
โดยสารไม่ประจ าทาง 
โครงการอบรมพฒันา
ศักยภาพพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล

    14,000.00  - ตกลงราคา       นางสาวสุดารัตน์  
    แก้วสุจริต

   14,000.00

34 จ้างเหมายานพาหนะเปน็รถ
โดยสารไม่ประจ าทาง 
โครงการเทดิทนู
พระมหากษตัริย์ฯ

    12,000.00  - ตกลงราคา       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

    สัญญาจ้าง  เลขที่     
             13/2560      
      วนัที่ 26 กรกฎาคม

 2560

      นางสาวสุดารัตน์  
    แก้วสุจริต

   14,000.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

    สัญญาจ้าง  เลขที่     
             12/2560      
      วนัที่ 26 กรกฎาคม

 2560

   12,000.00       นางสาวจินดา     
 อินทร์ประเสริฐ

   12,000.00


