
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

    21,125.00  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วิส 
จ้ำกัด

    21,125.00 บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ 
จ้ำกดั

     21,125.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่9/2560 
 วันที ่1 พฤศจิกำยน  

2559

2 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน ส้ำหรับ
รถบรรทกุน้้ำ เพือ่บรรเทำ
สำธำรณภยั

      3,000.00  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วิส 
จ้ำกัด

      3,000.00 บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ 
จ้ำกดั

      3,000.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่ 
10/2560  วันที ่1 
พฤศจิกำยน 2559

3 จัดซ้ือน้้ำด่ืม น้้ำแข็งตำม
โครงกำรจัดงำนรวมพลัง
เพือ่น้อมถวำยพระเจ้ำอยู่หวั
ฯรัชกำลที ่9

      1,500.00  - ตกลงรำคำ นำงอรุณ  รงค์ฤทธไิกร       1,500.00 นำงอรุณ  รงค์ฤทธไิกร       1,500.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่
11/2560   วันที ่21 
พฤศจิกำยน  2559

4 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงเพือ่ใช้
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคำ

      1,653.00  - ตกลงรำคำ นำงอรวรรณ  อิ่มแสงจนัทร์       1,653.00 นำงอรวรรณ  อิ่มแสง
จนัทร์

      1,653.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
12/2560  วันที ่22 
พฤศจิกำยน 2559

5 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง
ปรับปรุงภมูิทศัน์

      1,560.00  - ตกลงรำคำ บ.แอล.อำร์.เซอร์วิส 
จ้ำกัด

      3,870.00 บ.แอล.อำร์.เซอร์วสิ 
จ้ำกดั

      3,870.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่13/2560
   วันที ่25 พฤศจิกำยน

 2559

6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองตัด
หญ้ำ

      2,630.00  - ตกลงรำคำ นำงสุทธพิร  สมหวงั       2,630.00 นำงสุทธพิร  สมหวงั       2,630.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

 ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
13/2560 วันที ่7 
พฤศจิกำยน 2559

7 จัดจ้ำงท้ำปำ้ยไวนิลร้ำลึก
พระรำชกรณียกิจ

        920.00  - ตกลงรำคำ นำยพเิชษฐ์  เกล้ีงมะ         920.00 นำยพเิชษฐ์  เกล้ีงมะ          920.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
14/2560  วันที ่8 
พฤศจิกำยน 2559

                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....พฤศจิกายน  2559......
องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **           
     ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

8 ค่ำจ้ำงเหมำเช่ำเต็นทง์ำน
ลอยกระทง

      2,400.00  - ตกลงรำคำ นำยอรุณ  อิ่มพลับ       2,400.00 นำยอรุณ  อิ่มพลับ       2,400.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
15/2560  วันที ่9 
พฤศจิกำยน 2559

9 ค่ำจ้ำงเปล่ียนวงจรภำพรับ
สัญญำณ

      1,400.00  - ตกลงรำคำ นำยธนำยุต  เลิศวิชัย       1,400.00 นำยธนำยุต  เลิศวิชัย       1,400.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
16/2560  วันที ่14 พศ

จิกำยน 2559

10 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร
ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 
2559

      2,400.00  - ตกลงรำคำ นำงอุมำพร บญุส่ง       2,400.00 นำงอุมำพร บญุส่ง       2,400.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

บนัทกึตกลงกำรว่ำจ้ำง 
เลขที ่18/2560  วันที ่1

 พศจิกำยน 2559

11 ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียม
สถำนทีง่ำนลอยกระทง

    15,000.00  - ตกลงรำคำ นำยด้ำรงค์ศักด์ิ เหลือง
ประมวล

    15,000.00 นำยด้ำรงค์ศักด์ิ 
เหลืองประมวล

     15,000.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก้ำหนด

บนัทกึตกลงกำรว่ำจ้ำง 
เลขที ่19/2560  วันที ่9

 พศจิกำยน 2559

12 ค่ำจ้ำงเคร่ืองเสียง
ประชำสัมพนัธ์ในงำนลอย
กระทง

    30,000.00  - ตกลงรำคำ นำยอรุณ  อิ่มพลับ     30,000.00 นำยอรุณ  อิ่มพลับ      30,000.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

บนัทกึตกลงกำรว่ำจ้ำง 
เลขที ่20/2560  วันที ่9

 พศจิกำยน 2559

13 ค่ำจ้ำงเคร่ืองเสียง
ประชำสัมพนัธ์ในงำนลอย
กระทง

    96,500.00  - ตกลงรำคำ นำยบญุสม  ประทปี     96,500.00 นำยบญุสม  ประทปี      96,500.00       ตำมเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก้ำหนด

บนัทกึตกลงกำรว่ำจ้ำง 
เลขที ่21/2560  วันที ่
25 พศจิกำยน 2559

                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....พฤศจิกายน  2559......
องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์


