
แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **           
     ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือไอศรีม (วันเด็ก)       9,450.00  - ตกลงราคา นางสาวศิริภกัตร์  สุข
ไชยศรี

      9,450.00 นางสาวศิริภกัตร์  สุข
ไชยศรี

      9,450.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
21/2560  วันที ่12 

มกราคม  2560

2 จัดซ้ือวัสดุอื่นๆเพือ่ใช้ในการ
จัดงานวันเด็ก

      6,000.00  - ตกลงราคา นางสาวอรนุช วรรณ
เกษม

      6,000.00 นางสาวอรนุช วรรณ
เกษม

      6,000.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่ 
22/2560  วันที ่12 

มกราคม 2560

3 จัดซ้ือน้ าด่ืม/น้ าแข็ง ตาม
โครงการท าบญุเล้ียงพระ
ถวายพระราชกุศลรัชกาลที ่9

        325.00  - ตกลงราคา นางอรุณ  รงค์ฤทธิไกร         325.00 นางอรุณ รงค์ฤทธไิกร          325.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
23/2560  วันที ่18 

มกราคม  2560

4 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 
(ส านักปลัด)

      3,700.00  - ตกลงราคา หจก.อักษรภณัฑ์ 
กาญจนบรีุ

      3,700.00 หจก.อกัษรภณัฑ์ 
กาญจนบุรี

      3,700.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่ 
24/2560  วันที ่24 

มกราคม 2560

5 ค่าจ้างซ่อมแซมคอมพวิเตอร์
โน๊ตบคุ (กองคลัง)

      7,785.00  - ตกลงราคา หจก.อกัษรภณัฑ์ 
กาญจนบุรี

      7,785.00 หจก.อกัษรภณัฑ์ 
กาญจนบุรี

      7,785.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่ 
25/2560   วันที ่24 

มกราคม 2560

6 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กอง
คลัง)

      3,300.00  - ตกลงราคา นางสาวกรรณิกา เนตร
แสงใส

      3,300.00 นางสาวกรรณิกา 
เนตรแสงใส

      3,300.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก าหนด

 ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
26/2560 วันที ่30 

มกราคม 2560

7 ค่าจ้างจัดท าปา้ย โครงการ
สร้างขวัญและก าลังใจวัน
เด็กแหง่ชาติ พ.ศ.2560

      1,840.00  - ตกลงราคา นายพเิชษฐ  เกล้ียงมะ       1,840.00 นายพเิชษฐ  เกล้ียงมะ       1,840.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที ่
20/2560  วันที ่9 

มกราคม 2560

                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....มกราคม 2560......
องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **           
     ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

8 ค่าอาหารว่างรับรองคณะ
ศึกษาดูงาน จาก อบต.สัน
ปา่ตอง (ศพด.)

        750.00  - ตกลงราคา นายอรุณ  อิ่มพลับ         750.00 นายอรุณ  อิ่มพลับ          750.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที ่
21/2560  วันที ่7 

ธันวาคม 2559

9 ค่าจ้างเติมน้ ายาแอร์ 
รถยนต์ประจ าส านักงาน
ทะเบยีน กน 581 กจ.

        400.00  - ตกลงราคา ไพฑูรย์  เพง็สร้อย         400.00 ไพฑูรย์  เพง็สร้อย          400.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที ่
22/2560  วันที ่9 

ธันวาคม 2559

10 ค่าซ่อมแซมรถบรรทกุขย
ทะเบยีน 819118

        540.00  - ตกลงราคา นายพพิฒัน์  ศรีสวย         540.00 นายพพิฒัน์  ศรีสวย          540.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที ่
23/2560  วันที ่14 

ธันวาคม 2559

11 ค่าจ้างซ่อมรถตู้ กน.581 กจ.       1,000.00  - ตกลงราคา นายจุมพฎ  เอี่ยมข า       1,000.00 นายจุมพฎ  เอี่ยมข า       1,000.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที ่
26/2560  วันที ่16 

ธันวาคม 2559

12 ค่าจ้างเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง บต.6823

      1,320.00  - ตกลงราคา นายพพิฒัน์  ศรีสวย       1,320.00 นายพพิฒัน์  ศรีสวย       1,320.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที ่
27/2560  วันที ่20 

ธันวาคม 2559

13 ค่าจ้างอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมโครงการปใีหม่

      1,250.00  - ตกลงราคา นางประนอม ค ากล่ิน       1,250.00 นางประนอม ค ากล่ิน       1,250.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที ่
28/2560  วันที ่26 

ธันวาคม 2559

14 ค่าจ้างค่าเช่าเต็นทโ์ครงการ
ปใีหม่

        900.00  - ตกลงราคา นายอรุณ  อิ่มพลับ         900.00 นายอรุณ  อิ่มพลับ          900.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที ่
29/2560 วันที ่30 

ธันวาคม 2559

15 จัดซ้ือชุดเคร่ืองเขียน ตาม
โครงการสร้างขวัญก าลังใจ
วันเด็กแหง่ชาติ

    32,555.00  - ตกลงราคา นายสุรพงษ ์เล็กศรี
สมพงษ์

    32,555.00 นายสุรพงษ ์เล็กศรี
สมพงษ์

     32,555.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก าหนด

บนัทกึตกลงซ้ือขาย 
เลขที ่10/2560 วันที ่9

 มกราคม 2560

                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....มกราคม 2560......
องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **           
     ผู้เสนอราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

16 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ (กองช่าง)     16,000.00  - ตกลงราคา นางสาวกรรณิกา เนตร
แสงใส

    16,000.00 นางสาวกรรณิกา 
เนตรแสงใส

     16,000.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก าหนด

บนัทกึตกลงซ้ือขาย 
เลขที ่14/2560วันที ่30

 มกราคม 2560

17 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กอง
คลัง)

    19,300.00  - ตกลงราคา นางสาวกรรณิกา เนตร
แสงใส

    19,300.00 นางสาวกรรณิกา 
เนตรแสงใส

     19,300.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก าหนด

บนัทกึตกลงซ้ือขาย 
เลขที ่15/2560วันที ่30

 มกราคม 2560

18 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
เดือน มกราคม 2560

      2,400.00  - ตกลงราคา นางสาวอุมาพร  บญุส่ง       2,400.00 นางสาวอุมาพร  บญุ
ส่ง

      2,400.00       ตามเง่ือนไขที่
       อบต.สิงห ์
ก าหนด

บนัทกึตกการว่าจ้าง 
เลขที ่25/2560วันที ่4 

มกราคม 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลสิงห์
                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....มกราคม 2560......


