
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

    21,215.00  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วิส 
จ้ำกัด

     21,215.00 บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ จ้ำกดั      21,215.00       ตำมเง่ือนไขที ่  
    อบต.สิงห ์ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
27/2560  วันที ่1 
กุมภำพนัธ์  2560

2 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน ส้ำหรับ
รถบรรทกุน้้ำ เพือ่บรรเทำ
สำธำรณภยั

      5,591.00  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วิส 
จ้ำกัด

      5,591.00 บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ จ้ำกดั       5,591.00       ตำมเง่ือนไขที ่  
    อบต.สิงห ์ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่
28/2560  วันที ่1 
กุมภำพนัธ์ 2560

3 จัดซ้ือแผ่นสแกนไวรัส 
คอมพวิเตอร์

        790.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวกรรณิกำ  เนตร
แสงใส

         790.00 นำงสำวกรรณิกำ  เนตร
แสงใส

         790.00       ตำมเง่ือนไขที ่  
    อบต.สิงห ์ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่
29/2560   วันที ่3 
กุมภำพนัธ์  2560

4 จัดซ้ือวัสดุเพือ่ใช้ระบบ
ปอ้งกันไฟปำ่

      2,000.00  - ตกลงรำคำ หจก.อกัษรภณัฑ์
กำญจนบุรี

      2,000.00 หจก.อกัษรภณัฑ์
กำญจนบุรี

      2,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่  
    อบต.สิงห ์ก้ำหนด

 ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
31/2560  วันที ่10 
กุมภำพนัธ์ 2560

5 ค่ำจ้ำงท้้ำปำ้ยไวนิล สมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หวัมหำวชิรำลง
กรณ์ บดินทร์เทพวรำงกูร 
รัชกำลที ่10

      5,600.00  - ตกลงรำคำ นำยพเิชษฐ  เกล้ียงมะ       5,600.00 นำยพเิชษฐ  เกล้ียงมะ       5,600.00       ตำมเง่ือนไขที ่  
    อบต.สิงห ์ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่
31/2560   วันที ่1 
กุมภำพนัธ์  2560

6 ค่ำจ้ำงซ่อมและบ้ำรุงรักษำ
คลองส่งน้้ำ

      9,120.00  - ตกลงรำคำ นำยจมุพฎ  เอี่ยมข้ำ       9,120.00 นำยจุมพฎ  เอี่ยมข้ำ       9,120.00       ตำมเง่ือนไขที ่  
    อบต.สิงห ์ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
32/2560 วันที ่3 
กุมภำพนัธ์ 2560

7 จัดท้ำปำ้ย อบรมปอ้งกันไฟ
ปำ่

        480.00  - ตกลงรำคำ นำยพเิชษฐ  เกล้ียงมะ          480.00 นำยพเิชษฐ  เกล้ียงมะ          480.00       ตำมเง่ือนไขที ่  
    อบต.สิงห ์ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
35/2560  วันที ่10 
กุมภำพนัธ์  2560

                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....กุมภาพันธ์  2560......
องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

8 ค่ำอำหำร อบรมเศรษฐกิจ
พอเพยีง

      3,300.00  - ตกลงรำคำ นำงประนอม  ค้ำกล่ิน       3,300.00 นำงประนอม  ค้ำกล่ิน       3,300.00       ตำมเง่ือนไขที ่  
    อบต.สิงห ์ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่
36/2560  วันที ่14 
กุมภำพนัธ์  2560

9 ค่ำอำหำร อบรมไฟปำ่       7,200.00  - ตกลงรำคำ นำงประนอม  ค้ำกล่ิน       7,200.00 นำงประนอม  ค้ำกล่ิน       7,200.00       ตำมเง่ือนไขที ่  
    อบต.สิงห ์ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
37/2560  วันที ่14 
กุมภำพนัธ์ 2560

10 ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม
รับรองคณะศึกษำดูงำน ต.
ดงเย็น จ.อุดรธำณี

      2,500.00  - ตกลงรำคำ นำงประนอม  ค้ำกล่ิน       2,500.00 นำงประนอม  ค้ำกล่ิน       2,500.00       ตำมเง่ือนไขที ่  
    อบต.สิงห ์ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
39/2560  วันที ่23 
กุมภำพนัธ์ 2560

11 ค่ำจ้ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 
(ส้ำนักปลัด)

      3,000.00  - ตกลงรำคำ นำยคทำวุธ  ฉิมพำลี       3,000.00 นำยคทำวุธ  ฉิมพำลี       3,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่  
    อบต.สิงห ์ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
40/2560  วันที ่24 
กุมภำพนัธ์ 2560

12 ค่ำจ้ำงจัดเตรียมพืน้ที่
โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก

      7,500.00  - ตกลงรำคำ นำยอรุณ  อิ่มพลับ       7,500.00 นำยอรุณ  อิ่มพลับ       7,500.00       ตำมเง่ือนไขที ่  
    อบต.สิงห ์ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
41/2560  วันที ่24 
กุมภำพนัธ์  2560

13 ค่ำจ้ำงซ่อมแซมคอมพวิเตอร์         535.00  - ตกลงรำคำ ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์          535.00 ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์          535.00       ตำมเง่ือนไขที ่  
    อบต.สิงห ์ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
42/2560  วันที ่24 
กุมภำพนัธ์ 2560

14 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอำกสร 
ประจ้ำเดือน กุมภำพนัธ์ 
2560

      2,400.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวอุมำพร บญุส่ง       2,400.00 นำงสำวอุมำพร บญุส่ง       2,400.00       ตำมเง่ือนไขที ่  
    อบต.สิงห ์ก้ำหนด

บนัทกึตกลงกำรว่ำจ้ำง
เลขที ่26/2560 วันที ่
1 กุมภำพนัธ์ 2560

                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....กุมภาพันธ์  2560......
องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์


