
แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุน้้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน ส้ำหรับ
ยำนพำหนะประจ้ำ
ส้ำนักงำน อบต.สิงห์

    18,632.00  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ 
จ้ำกัด

   18,632.00 บ.แอล.อำร์.เซอร์วิส จ้ำกดั    18,632.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 55/2560
  วนัที่ 1 พฤษภำคม 

2560

2 จัดซ้ือวสัดุน้้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน ส้ำหรับ
รถบรรทกุน้้ำ เพื่อบรรเทำ
สำธำรณภยั

      3,480.00  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ 
จ้ำกัด

     3,480.00 บ.แอล.อำร์.เซอร์วิส จ้ำกดั      3,480.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
56/2560  วนัที่ 1 
พฤษภำคม 2560

3 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์      
(กองคลัง)

        390.00  - ตกลงรำคำ ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์        390.00 ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์        390.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 59/2560
 วนัที่ 19 พฤษภำคม 

2560

4 จ้ำงตัดสต๊ิกเกอร์ติดรถตู้ 
รับ-ส่งผู้ปว่ยฉุกเฉิน

      6,000.00  - ตกลงรำคำ นำยล้ำ   ธรรมประสำร      6,000.00 นำยล้ำ   ธรรมประสำร      6,000.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
93/2560 วนัที่ 11 
พฤษภำคม 2560

5 จ้ำงเปล่ียนถ่ำยน้้ำมันเคร่ือง
 ยำนพำหนะประจ้ำ
ส้ำนักงำนอีซูซุ บต 6823

      1,000.00  - ตกลงรำคำ นำยพพิฒัน์   ศรีสวย      1,000.00 นำยพพิฒัน์   ศรีสวย      1,000.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
94/2560 วนัที่ 11 
พฤษภำคม 2560

6 จ้ำงจัดท้ำปำ้ย
ประชำสัมพนัธ ์โครงกำร
รณรงค์กำรคัดแยกขยะก่อน
ลงถัง

      9,560.00  - ตกลงรำคำ ร้ำนไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์      9,560.00 ร้ำนไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์      9,560.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
95/2560 วนัที่ 11 
พฤษภำคม 2560

7 จ้ำงซ่อมรถยนต์ อีซูซุ         
 บต 6823

    17,500.00  - ตกลงรำคำ นำงรัตนำ   วงษป์ำ    17,500.00 นำงรัตนำ   วงษป์ำ    17,500.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
96/2560 วนัที่ 17 
พฤษภำคม 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....พฤษภาคม 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

8 จ้ำงซ่อมแซมคอมพวิเตอร์   
(ส้ำนัดปลัด)

      3,170.00  - ตกลงรำคำ ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์      3,170.00 ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์      3,170.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
97/2560  วนัที่ 19 
พฤษภำคม 2560

9 จ้ำงซ่อมแซมคอมพวิเตอร์   
(กองคลัง)

        535.00  - ตกลงรำคำ ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์        535.00 ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์        535.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
98/2560 วนัที่ 19 
พฤษภำคม 2560

10 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองถ่ำย
เอกสำร (กองช่ำง)

    18,650.00  - ตกลงรำคำ ร้ำน ทแีอลเอส ก๊อปปี้ 
แอนด์เซอร์วสิ

   18,650.00 ร้ำน ทแีอลเอส ก๊อปปี้ 
แอนด์เซอร์วสิ

   18,650.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
99/2560  วนัที่ 24 
พฤษภำคม 2560

11 จ้ำงประกอบอำหำรวำ่ง 
รับรองคณะศึกษำดูงำน     
อบต.เนินพระปรำงค์

      1,100.00  - ตกลงรำคำ นำงอรุณ  รงค์ฤทธไิกร      1,100.00 นำงอรุณ  รงค์ฤทธไิกร      1,100.00       ตำมเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
100/2560 วนัที่ 25 

พฤษภำคม 2560

#REF!

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....พฤษภาคม 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์




