
แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **           
     ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุน้้ำมันเชือ้เพลิง
และหล่อล่ืน ส้ำหรับ
ยำนพำหนะประจ้ำ
ส้ำนักงำน อบต.สิงห์

    18,510.00  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ 
จ้ำกัด

        18,510.00 บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ 
จ้ำกดั

       18,510.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่1/2560 
 วนัที ่1 ตุลำคม  2559

2 จัดซ้ือวสัดุน้้ำมันเชือ้เพลิง
และหล่อล่ืน ส้ำหรับ
รถบรรทุกน้้ำ เพือ่บรรเทำ
สำธำรณภัย

      1,200.00  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ 
จ้ำกัด

         1,200.00 บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ 
จ้ำกดั

         1,200.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่2/2560
  วนัที ่1 ตุลำคม 2559

3 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์      
(กองช่ำง)

        490.00  - ตกลงรำคำ น.ส.กรรณิกำ เนตรแสงใส             490.00 น.ส.กรรณิกำ เนตรแสง
ใส

           490.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่4/2560
   วนัที ่28 ตุลำคม 2559

4 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์      
(กองคลัง)

      1,490.00  - ตกลงรำคำ น.ส.กรรณิกำ เนตรแสงใส          1,490.00 น.ส.กรรณิกำ เนตรแสง
ใส

         1,490.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

 ใบส่ังซ้ือ เลขที ่5/2560
  วนัที ่28 ตุลำคม 2559

5 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน      
(ส้ำนักปลัด)

      3,870.00  - ตกลงรำคำ น.ส.กรรณิกำ เนตรแสงใส          3,870.00 น.ส.กรรณิกำ เนตรแสง
ใส

         3,870.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่6/2560 
  วนัที ่28 ตุลำคม 2559

6 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว  
(ส้ำนักปลัด)

      7,122.00  - ตกลงรำคำ น.ส.กรรณิกำ เนตรแสงใส          7,122.00 น.ส.กรรณิกำ เนตรแสง
ใส

         7,122.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

 ใบส่ังซ้ือ เลขที ่7/2560
 วนัที ่28 ตุลำคม 2559

7 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน      
(กองช่ำง)

      1,165.00  - ตกลงรำคำ น.ส.กรรณิกำ เนตรแสงใส          1,165.00 น.ส.กรรณิกำ เนตรแสง
ใส

         1,165.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่8/2560 
 วนัที ่28 ตุลำคม 2559

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....ตุลาคม  2559......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **           
     ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

8 จัดจ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร       2,400.00  - ตกลงรำคำ น.ส.อุมำพร  บุญส่ง          2,400.00 น.ส.อุมำพร  บุญส่ง          2,400.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่1/2560
  วนัที ่3 ตุลำคม 2559

9 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำ
เล่มสันกำวข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ้ำปี 2560

      6,760.00  - ตกลงรำคำ นำงวำสนำ  พรรษำ          6,760.00 นำงวำสนำ  พรรษำ          6,760.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่2/2560
  วนัที ่4 ตุลำคม 2559

10 จัดจ้ำงเปล่ียนถ่ำย
น้้ำมันเคร่ือง รถบรรทุกขยะ

        460.00  - ตกลงรำคำ นำยพิพัฒน์  ศรีสวย             460.00 นำยพิพัฒน์  ศรีสวย            460.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่3/2560
  วนัที ่20 ตุลำคม 2559

11 ค่ำจัดจ้ำงท้ำพวงมำลำวนั
ปิยมหำรำช

      1,000.00  - ตกลงรำคำ นำยด้ำรงค์ศักด์ิ  เหลือง
ประมวล

         1,000.00 นำยด้ำรงค์ศักด์ิ  
เหลืองประมวล

         1,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่4/2560
  วนัที ่21 ตุลำคม 2559

12 จัดจ้ำงอำหำร โครงกำร
ปกป้องสถำบัน

      5,400.00  - ตกลงรำคำ นำงอรุณ  รงค์ฤทธไกร          5,400.00 นำงอรุณ  รงค์ฤทธไกร          5,400.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่6/2560
  วนัที ่28 ตุลำคม 2559

13 ค่ำจ้ำงเหมำเปล่ียถ่ำย
น้้ำมันเคร่ือง

        780.00  - ตกลงรำคำ นำยพิพัฒน์  ศรีสวย             780.00 นำยพิพัฒน์  ศรีสวย            780.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่7/2560
  วนัที ่28 ตุลำคม 2559

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....ตุลาคม  2559......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **           
     ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

14 ค่ำจ้ำงเหมำปะยำงรถยนต์ 
บต. 6823

        120.00  - ตกลงรำคำ นำยพิพัฒน์  ศรีสวย             120.00 นำยพิพัฒน์  ศรีสวย            120.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่8/2560
  วนัที ่28 ตุลำคม 2559

15 จัดจ้ำงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
 (กองช่ำง)

      2,635.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวกรรณิกำ  เนตร
แสงใส

         2,635.00 นำงสำวกรรณิกำ  
เนตรแสงใส

         2,635.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่9/2560
  วนัที ่28 ตุลำคม 2559

16 จัดจ้ำงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
 (ส้ำนักปลัด)

      1,605.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวกรรณิกำ  เนตร
แสงใส

         1,605.00 นำงสำวกรรณิกำ  
เนตรแสงใส

         1,605.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
10/2560  วนัที ่28 

ตุลำคม 2559

17 จัดจ้ำงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
 (กองคลัง)

        535.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวกรรณิกำ  เนตร
แสงใส

            535.00 นำงสำวกรรณิกำ  
เนตรแสงใส

           535.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
11/2560  วนัที ่28 

ตุลำคม 2559

18 จัดจ้ำงท้ำตรำยำง (ส้ำนัก
ปลัด)

        300.00  - ตกลงรำคำ หจก.อักษรภัณฑ์
กำญจนบุรี

            300.00 หจก.อักษรภัณฑ์
กำญจนบุรี

           300.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
12/2560  วนัที ่28 

ตุลำคม 2559

19 จัดซ้ือผ้ำขำวด้ำ เคร่ืองทอง
น้อย พำนดอกไม้ โครงกำร
ปกป้องสถำนบัน

    15,860.00  - ตกลงรำคำ หจก.อักษรภัณฑ์
กำญจนบุรี

        15,860.00 หจก.อักษรภัณฑ์
กำญจนบุรี

       15,860.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงซ้ือขำย 
เลขที ่1/2560  วนัที ่20

 ตุลำคม 2559

20 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
(ส้ำนักปลัด)

    11,255.00  - ตกลงรำคำ หจก.อักษรภัณฑ์
กำญจนบุรี

        11,255.00 หจก.อักษรภัณฑ์
กำญจนบุรี

       11,255.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงซ้ือขำย 
เลขที ่2/2560  วนัที ่27

 ตุลำคม 2559

21 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน (ส้ำนัก
ปลัด)

    20,141.00  - ตกลงรำคำ หจก.อักษรภัณฑ์
กำญจนบุรี

        20,141.00 หจก.อักษรภัณฑ์
กำญจนบุรี

       20,141.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงซ้ือขำย 
เลขที ่3/2560  วนัที ่27

 ตุลำคม 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์
                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....ตุลาคม  2559......



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **           
     ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

22 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน (กอง
คลัง)

    16,201.00  - ตกลงรำคำ หจก.อักษรภัณฑ์
กำญจนบุรี

        16,201.00 หจก.อักษรภัณฑ์
กำญจนบุรี

       16,201.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงซ้ือขำย 
เลขที ่4/2560  วนัที ่27

 ตุลำคม 2559

23 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
(กองช่ำง)

    11,095.00  - ตกลงรำคำ หจก.อักษรภัณฑ์
กำญจนบุรี

        11,095.00 หจก.อักษรภัณฑ์
กำญจนบุรี

       11,095.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงซ้ือขำย 
เลขที ่5/2560  วนัที ่27

 ตุลำคม 2559

24 จ้ำงเหมำบริกำรพีเ่ล้ียง
อนุบำลโรงเรียน วดัปำกกิเลน

      7,500.00  - ตกลงรำคำ นำยจำตุรงค์  จันทร์แดง          7,500.00 นำยจำตุรงค์  จันทร์
แดง

         7,500.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่1/2560  วนัที ่3 

ตุลำคม 2559

25 จ้ำงเหมำบริกำรพีเ่ล้ียง
อนุบำลโรงเรียน วดัปำกกิเลน

      7,500.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวอมลรุจี ปฐม
ฐำนะกุล

         7,500.00 นำงสำวอมลรุจี ปฐม
ฐำนะกุล

         7,500.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่2/2560 วนัที ่3 

ตุลำคม 2559

26 จ้ำงเหมำบริกำรพีเ่ล้ียง
อนุบำลโรงเรียน บ้ำนหนอง
ปรือ

      7,500.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวสิทธพิร  กล่ิน
ขจร

         7,500.00 นำงสำวสิทธพิร  
กล่ินขจร

         7,500.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่3/2560 วนัที ่3 

ตุลำคม 2559

27 จ้ำงเหมำบริกำรพีเ่ล้ียง
อนุบำลโรงเรียน บ้ำนวงัสิงห์

      7,500.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวปำจรีย ์จีนสมุทร          7,500.00 นำงสำวปำจรีย ์จีน
สมุทร

         7,500.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่4/2560 วนัที ่3 

ตุลำคม 2559

28 จ้ำงเหมำบริกำรพีเ่ล้ียง
อนุบำลโรงเรียน บ้ำนท่ำ
ตำเสือ

      7,500.00  - ตกลงรำคำ น.ส.พัชรีภร เสนเข้ม          7,500.00 น.ส.พัชรีภร เสนเข้ม          7,500.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่5/2560 วนัที ่3 

ตุลำคม 2559

29 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที ่แม่บ้ำน
ท้ำควำมสะอำดภำยใน
ส้ำนักงำน อบต.บริกำรทัว่ไป

      9,000.00  - ตกลงรำคำ นำงพิมพ์นำรำ ประทีป          9,000.00 นำงพิมพ์นำรำ ประทีป          9,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่6/2560 วนัที ่3 

ตุลำคม 2559

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....ตุลาคม  2559......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **           
     ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

30 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีพ่ิมพ์
ฎีกำและเอกสำร
ประกอบกำรเบิกจ่ำยและ
กำรจัดซ้ือ/จ้ำง ของ ศพด.

      9,000.00  - ตกลงรำคำ นำยวศิน  แสงสิน          9,000.00 นำยวศิน  แสงสิน          9,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่7/2560 วนัที ่3 

ตุลำคม 2559

31 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีสู่บน้้ำ
เพือ่กำรเกษตรบริกำรกับ
เกษตรกรท้ำกำรเพำะปลูก
พืชเศรษฐกิจ

      9,000.00  - ตกลงรำคำ นำยส้ำรำญ ภูโ่คกหวำย          9,000.00 นำยส้ำรำญ ภูโ่คก
หวำย

         9,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่8/2560 วนัที ่3 

ตุลำคม 2559

32 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีเ่ก็บและ
ขนขยะบริเวณบ้ำนเรือน
ชุมชนและสถำนทีท่่องเทีย่ว
ในเขตต้ำบลสิงห์

      9,000.00  - ตกลงรำคำ นำยอิสระ  จันทร์แดง          9,000.00 นำยอิสระ  จันทร์แดง          9,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่9/2560 วนัที ่3 

ตุลำคม 2559

33 ค่ำจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีแ่ละ
ขนขยะบริเวณบ้ำนเรือน
ชุมชนและสถำนทีท่่องเทีย่ว
ในเขตต้ำบล

      9,000.00  - ตกลงรำคำ นำยนัฐ  พลปำนโต          9,000.00 นำยนัฐ  พลปำนโต          9,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่10/2560 วนัที ่3

 ตุลำคม 2559

34 ค่ำจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติ
(กองคลัง)ปฏิบัติหน้ำทีรั่บ -
ส่งหนังสือ ลงทะเบียน
หนังสือ

      9,000.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวณัฎฐำ  คนใหญ่          9,000.00 นำงสำวณัฎฐำ  คน
ใหญ่

         9,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่11/2560 วนัที ่3

 ตุลำคม 2559

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....ตุลาคม  2559......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **           
     ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

35 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนคียข์้อมูล
ในระบบสำรสนเทศพิมพ์
แผนด้ำเนินงำน ประจ้ำปี 60
 ในระบบสำรสนเทศ

      9,000.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวสุกัญญำ  เกำะ
ลอย

         9,000.00 นำงสำวสุกัญญำ  
เกำะลอย

         9,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่12/2560 วนัที ่3

 ตุลำคม 2559

36 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนธรุกำรประจ้ำกอ
งำช่ำง

      9,000.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวทิพวรรณ  กอง
เงิน

         9,000.00 นำงสำวทิพวรรณ  
กองเงิน

         9,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่13/2560 วนัที ่3

 ตุลำคม 2559

37 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีป่ระจ้ำ
ศูนยร์วมข้อมูลข่ำวสำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง ของ อปท.

      9,000.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวจิรำพัชร สุขเจริญ          9,000.00 นำงสำวจิรำพัชร สุข
เจริญ

         9,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่14/2560 วนัที ่3

 ตุลำคม 2559

38 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
ประจ้ำเดือน ตุลำคม 2559

      2,400.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวอุมำพร  บุญส่ง          2,400.00 นำงสำวอุมำพร  บุญ
ส่ง

         2,400.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่15/2560 วนัที ่3

 ตุลำคม 2559

39 ค่ำจ้ำงท้ำป้ำยพระเจ้ำอยูห่ัว
 รัชกำลที ่9 โครงกำร
ปกป้องสถำนบัน

    13,529.00  - ตกลงรำคำ นำยพิเชษฐ  เกล้ียงมะ         13,529.00 นำยพิเชษฐ  เกล้ียงมะ        13,529.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่16/2560 วนัที ่

20 ตุลำคม 2559

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....ตุลาคม  2559......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **           
     ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

40 ค่ำจ้ำงเหมำรถบัสพำ 
ประชำชน ไปเคำรพพระ
บรมโกศ

    10,000.00  - ตกลงรำคำ นำงส้ำรำญ  ภูโ่คกหวำย         10,000.00 นำงส้ำรำญ  ภูโ่คก
หวำย

       10,000.00       ตำมเง่ือนไขที ่ 
     อบต.สิงห์ 

ก้ำหนด

บันทึกตกลงกำรวำ่จ้ำง 
เลขที ่17/2560 วนัที ่

28 ตุลำคม 2559

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....ตุลาคม  2559......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์


