
แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **           
     ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน ส้ำหรับ
ยำนพำหนะประจ้ำ
ส้ำนักงำน อบต.สิงห์

    18,347.00  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วิส 
จ้ำกัด

    18,347.00 บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ 
จ้ำกดั

     18,347.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
15/2560  วันที ่1 
ธันวำคม  2559

2 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน ส้ำหรับ
รถบรรทกุน้้ำ เพือ่บรรเทำ
สำธำรณภยั

      5,240.00  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วิส 
จ้ำกัด

      5,240.00 บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ 
จ้ำกดั

      5,240.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่ 
16/2560  วันที ่1 

ธันวำคม 2559

3 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน ส้ำหรับ
ยำนพำหนะประจ้ำ
ส้ำนักงำน อบต.สิงห์

    20,372.00  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วิส 
จ้ำกัด

    20,372.00 บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ 
จ้ำกดั

     20,372.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
19/2560  วันที ่30 

ธันวำคม  2559

4 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน ส้ำหรับ
รถบรรทกุน้้ำ เพือ่บรรเทำ
สำธำรณภยั

      6,267.00  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วิส 
จ้ำกัด

      6,267.00 บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ 
จ้ำกดั

      6,267.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่ 
20/2560  วันที ่30 

ธันวำคม 2559

5 ค่ำจ้ำงซ่อมแซมคอมพวิเตอร์
โน๊ตบคุ (กองคลัง)

        535.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวกรรณิกำ  เนตร
แสงใส

        535.00 นำงสำวกรรณิกำ  
เนตรแสงใส

         535.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่ 
18/2560   วันที ่1 

ธันวำคม 2559

6 ค่ำจ้ำงซ่อมแซมเบำะ
รถยนต์ประจ้ำส้ำนักงำน บต
 6823

      3,000.00  - ตกลงรำคำ นำงรุ่งตะวัน ค้ำแพร       3,000.00 นำงรุ่งตะวัน ค้ำแพร       3,000.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
19/2560 วันที ่2 
ธันวำคม 2559

7 ค่ำจ้ำงซ่อมแซมไฟฟำ้แสง
สว่ำงรำยทำงทีช่้ำรุดบริเวณ
ส่ีแยกด้ำนหน้ำ อบต.สิงห์

      6,878.00  - ตกลงรำคำ นำยอรุณ  อิ่มพลับ       6,878.00 นำยอรุณ  อิ่มพลับ       6,878.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
20/2560  วันที ่8 
พฤศจิกำยน 2559

                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....ธันวาคม  2559......
องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **           
     ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

8 ค่ำอำหำรว่ำงรับรองคณะ
ศึกษำดูงำน จำก อบต.สัน
ปำ่ตอง (ศพด.)

        750.00  - ตกลงรำคำ นำยอรุณ  อิ่มพลับ         750.00 นำยอรุณ  อิ่มพลับ          750.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
21/2560  วันที ่7 

ธันวำคม 2559

9 ค่ำจ้ำงเติมน้้ำยำแอร์ 
รถยนต์ประจ้ำส้ำนักงำน
ทะเบยีน กน 581 กจ.

        400.00  - ตกลงรำคำ ไพฑูรย์  เพง็สร้อย         400.00 ไพฑูรย์  เพง็สร้อย          400.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
22/2560  วันที ่9 

ธันวำคม 2559

10 ค่ำซ่อมแซมรถบรรทกุขย
ทะเบยีน 819118

        540.00  - ตกลงรำคำ นำยพพิฒัน์  ศรีสวย         540.00 นำยพพิฒัน์  ศรีสวย          540.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
23/2560  วันที ่14 

ธันวำคม 2559

11 ค่ำจ้ำงซ่อมรถตู้ กน.581 กจ.       1,000.00  - ตกลงรำคำ นำยจุมพฎ  เอี่ยมข้ำ       1,000.00 นำยจุมพฎ  เอี่ยมข้ำ       1,000.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
26/2560  วันที ่16 

ธันวำคม 2559

12 ค่ำจ้ำงเปล่ียนถ่ำย
น้้ำมันเคร่ือง บต.6823

      1,320.00  - ตกลงรำคำ นำยพพิฒัน์  ศรีสวย       1,320.00 นำยพพิฒัน์  ศรีสวย       1,320.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
27/2560  วันที ่20 

ธันวำคม 2559

13 ค่ำจ้ำงอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืมโครงกำรปใีหม่

      1,250.00  - ตกลงรำคำ นำงประนอม ค้ำกล่ิน       1,250.00 นำงประนอม ค้ำกล่ิน       1,250.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
28/2560  วันที ่26 

ธันวำคม 2559

14 ค่ำจ้ำงค่ำเช่ำเต็นทโ์ครงกำร
ปใีหม่

        900.00  - ตกลงรำคำ นำยอรุณ  อิ่มพลับ         900.00 นำยอรุณ  อิ่มพลับ          900.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
29/2560 วันที ่30 

ธันวำคม 2559

15 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน ประจ้ำ
ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำร
จัดซ้ือ/จ้ำง อปท.

    89,900.00  - ตกลงรำคำ นำงเพญ็รดำ แก้วกล้ำ     89,900.00 นำงเพญ็รดำ แก้วกล้ำ      89,900.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

บนัทกึตกลงซ้ือขำย 
เลขที ่6/2560 วันที ่22

 ธันวำคม 2559

                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....ธันวาคม  2559......
องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **           
     ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

16 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (ส้ำนัก
ปลัด)

    13,450.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวกรรณิกำร เนตร
แสงใส

    13,450.00 นำงสำวกรรณิกำร 
เนตรแสงใส

     13,450.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

บนัทกึตกลงซ้ือขำย 
เลขที ่7/2560 วันที ่23

 ธันวำคม 2559

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 
(ส้ำนักปลัด)

    18,720.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวกรรณิกำร เนตร
แสงใส

    18,720.00 นำงสำวกรรณิกำร 
เนตรแสงใส

     18,720.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

บนัทกึตกลงซ้ือขำย 
เลขที ่8/2560 วันที ่23

 ธันวำคม 2559

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 
(กองคลัง)

    21,373.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวกรรณิกำร เนตร
แสงใส

    21,373.00 นำงสำวกรรณิกำร 
เนตรแสงใส

     21,373.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

บนัทกึตกลงซ้ือขำย 
เลขที ่9/2560 วันที ่23

 ธันวำคม 2560

19 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2559

      2,400.00  - ตกลงรำคำ นำงสำวอุมำพร  บญุส่ง       2,400.00 นำงสำวอุมำพร  บญุ
ส่ง

      2,400.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

บนัทกึตกลงกำรว่ำจ้ำง 
เลขที ่22/2560 วันที ่1

 ธันวำคม 2560

20 ค่ำจ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ     13,595.00  - ตกลงรำคำ นำยจุมพฎ เอี่ยมข้ำ     13,595.00 นำยจุมพฎ เอี่ยมข้ำ      13,595.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

บนัทกึตกลงกำรว่ำจ้ำง 
เลขที ่23/2560 วันที ่2

 ธันวำคม 2560

21 ค่ำจ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ     12,300.00  - ตกลงรำคำ นำยคทำวุธ ฉิมพำลี     12,300.00 นำยคทำวุธ ฉิมพำลี      12,300.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

บนัทกึตกลงกำรว่ำจ้ำง 
เลขที ่24/2560 วันที ่8

 ธันวำคม 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์
                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....ธันวาคม  2559......


