
แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป 
เพื่อด าเนินการซ่อมแซม
ถนน แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ที่ช ารุด ภายในหมู่บา้นหมู่ที่
 1-6 ต าบลสิงห ์อ าเภอไทร
โยค จังหวดักาญจนบรีุ

    18,000.00  - ตกลงราคา นายถาวร   แซ่ล้ิม    18,000.00 นายถาวร   แซ่ล้ิม    18,000.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 60/2560
  วนัที่ 20 มิถุนายน 2560

2 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กอง
คลัง)

    17,922.00  - ตกลงราคา หจก.อักษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

   17,922.00 หจก.อักษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

   17,922.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
61/2560วนัที่ 20 
มิถุนายน 2560

3 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน     
(ส านักปลัด)

      2,334.00  - ตกลงราคา หจก.อักษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

     2,334.00 หจก.อักษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

     2,334.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
62/2560วนัที่ 20 
มิถุนายน 2560

4 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  
  (ส านักปลัด)

      6,904.00  - ตกลงราคา หจก.อักษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

     6,904.00 หจก.อักษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

     6,904.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
63/2560วนัที่ 20 
มิถุนายน 2560

5 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ    
(ส านักปลัด)

        990.00  - ตกลงราคา หจก.อักษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

       990.00 หจก.อักษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

       990.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
64/2560วนัที่ 20 
มิถุนายน 2560

6 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์    
(กองคลัง)

    14,900.00  - ตกลงราคา หจก.อักษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

   14,900.00 หจก.อักษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

   14,900.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
65/2560วนัที่ 20 
มิถุนายน 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....มถุินายน 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7 จัดซ้ือวสัดุส านักงานและ
วสัดุคอมพวิเตอร์ ประจ า
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
จัดซ้ือจัดจ้าง ของ อปพร.

    29,170.00  - ตกลงราคา        ร้านรัตนพรรณ        
  โดยนางเพ็ญรดา   แกล้ว

กล้า

   29,170.00        ร้านรัตนพรรณ        
  โดยนางเพ็ญรดา   แกล้ว

กล้า

   29,170.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
66/2560วนัที่ 20 
มิถุนายน 2560

8 จัดซ้ือวสัดุอื่นๆ เพื่อใช้ใน
โครงการซ้อมแผนการ
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยักรณีอุทกภยั  
ประจ าป ี 2560

        500.00  - ตกลงราคา หจก.อักษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

       500.00 หจก.อักษรภณัฑ์
กาญจนบรีุ

       500.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
67/2560วนัที่ 23 
มิถุนายน 2560

9 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ส านัก
ปลัด)

      2,756.00  - ตกลงราคา ร้านปากกิเลนฮาร์ดแวร์ 
โดยนางอรวรรณ  อิ่มแสง

จันทร์

     2,756.00 ร้านปากกิเลนฮาร์ดแวร์ 
โดยนางอรวรรณ  อิ่มแสง

จันทร์

     2,756.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
69/2560วนัที่ 23 
มิถุนายน 2560

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์      
     ( ส านักปลัด )

      2,590.00  - ตกลงราคา ร้านท.ีจ.ีคอมพวิเตอร์      2,590.00 ร้านท.ีจ.ีคอมพวิเตอร์      2,590.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
70/2560วนัที่ 27 
มิถุนายน 2560

11 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 
(ส านักปลัด)

        898.00  - ตกลงราคา ร้านปากกิเลนฮาร์ดแวร์ 
โดยนางอรวรรณ  อิ่มแสง

จันทร์

       898.00 ร้านปากกิเลนฮาร์ดแวร์ 
โดยนางอรวรรณ  อิ่มแสง

จันทร์

       898.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
71/2560วนัที่ 28 
มิถุนายน 2560

12 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟา้ บา้นวังสิงห ์
หมู่ที2่  ต าบลสิงห ์อ าเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบรีุ

      8,050.00  - ตกลงราคา นายจุมพฎ   เอี่ยมข า      8,050.00 นายจุมพฎ   เอี่ยมข า      8,050.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
101/2560วนัที่ 7 
มิถุนายน 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....มถุินายน 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

13 จ้างท าปา้ยโครงการซ้อม
แผนการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยักรณี
แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม

        480.00  - ตกลงราคา ร้านไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์        480.00 ร้านไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์        480.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
102/2560วนัที่ 9 
มิถุนายน 2560

14 จ้างท าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม โครงการซ้อมแผน
 การปอ้งกันและบรรเทา    
   สาธารณภยักรณี
แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม

      3,750.00  - ตกลงราคา นางประเทอืง    ทอง
ปลาด

     3,750.00 นางประเทอืง    ทอง
ปลาด

     3,750.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
103/2560วนัที่ 9 
มิถุนายน 2560

15 จ้างท าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืมรับรองการประชุม
 ผังเมืองรวมจังหวดั

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

ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
105/2560วนัที่ 15 

มิถุนายน 2560

16 จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันและเคร่ืองด่ืมเพื่อ
เล้ียงรับรองผู้ตรวจราชการและ
เจ้าหนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลสิงห ์หนว่ยงานผู้รับตรวจ

      1,100.00  - ตกลงราคา นางประนอม   ค ากล่ิน      1,100.00 นางประนอม   ค ากล่ิน      1,100.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
106/2560วนัที่ 19 

มิถุนายน 2560

17 จ้างถ่ายเอกสารแผ่นพบั 
ประชาสัมพนัธร์ายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
 2560 จ านวน  1,000  ฉบบั

    11,000.00  - ตกลงราคา ร้าน ทแีอลเอส ก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วสิ

   11,000.00 ร้าน ทแีอลเอส ก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วสิ

   11,000.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
107/2560วนัที่ 19 

มิถุนายน 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....มถุินายน 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

18 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถตู้
รับ-ส่งผู้ปว่ยฉุกเฉิน ทะเบยีน 
กน 581 กาญจนบรีุ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห ์
( หมายเลขทะเบยีนครุภณัฑ์ 
001/59/0003 )

        980.00  - ตกลงราคา นายวรัิช   บนัเทงิ        980.00 นายวรัิช   บนัเทงิ        980.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
108/2560วนัที่ 19 

มิถุนายน 2560

19 จ้างเหมาติดต้ังไฟแสงสว่าง
และติดต้ังแผงปดิกั้นหอ้ง
โดยสาร รถตู้รับ-ส่งผู้ปว่ย
ฉุกเฉิน ทะเบยีน กน 581 
กาญจนบรีุ  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสิงห ์( 
หมายเลขทะเบยีนครุภณัฑ์ 
001/59/0003 )

    19,000.00  - ตกลงราคา นายวรัิช   บนัเทงิ    19,000.00 นายวรัิช   บนัเทงิ    19,000.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
109/2560วนัที่ 19 

มิถุนายน 2560

20 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการ
อบรมส่งเสริมความรู้การ
ถ่ายทอดภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

      1,056.00  - ตกลงราคา ร้านไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์      1,056.00 ร้านไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์      1,056.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
110/2560วนัที่ 21 

มิถุนายน 2560

21 จ้างการแสดงดนตรีไทย        
เพื่อบนัทกึเทปวีดีโอ “เพลง
เขมร ไทรโยค” โครงการ
อบรมส่งเสริมความรู้การ
ถ่ายทอดภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

      4,000.00  - ตกลงราคา นายส าเริง   สิงหม์ีพนัธ์      4,000.00 นายส าเริง   สิงหม์ีพนัธ์      4,000.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
111/2560วนัที่ 21 

มิถุนายน 2560

22 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการ
ซ้อมแผนการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยักรณี
อทุกภยั

        480.00  - ตกลงราคา ร้านไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์        480.00 ร้านไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์        480.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
112/2560วนัที่ 23 

มิถุนายน 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....มถุินายน 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

23 จ้างเหมาท าอาหารวา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม  โครงการซ้อม
แผนการปอ้งกันและบรรเทา
  สาธารณภยักรณีอุทกภยั 
ประจ าป ี2560

      3,750.00  - ตกลงราคา นางประเทอืง   ทองปลาด      3,750.00 นางประเทอืง   ทองปลาด      3,750.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
113/2560วนัที่ 23 

มิถุนายน 2560

24 จัดจ้างท าปา้ยไวนิล
ประชาสัมพนัธก์ารใช้
บริการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารและโครงการ
ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้
เกี่ยวกับการประกาศใช้
บงัคับในกฎกระทรวงวา่ด้วย
เร่ืองผังเมืองรวม  ในพื้นที่
จังหวดักาญจนบรีุ

        920.00  - ตกลงราคา ร้านไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์        920.00 ร้านไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์        920.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
114/2560วนัที่ 23 

มิถุนายน 2560

25 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ ์
(ส านักปลัด)   ครุภณัฑ์
หมายเลข 481-55-0016

      5,649.00  - ตกลงราคา ร้านท.ีจ.ีคอมพวิเตอร์      5,649.00 ร้านท.ีจ.ีคอมพวิเตอร์      5,649.00       ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
115/2560วนัที่ 27 

มิถุนายน 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....มถุินายน 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

#REF!

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์
                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....มถุินายน 2560......

      ตามเง่ือนไขที่  
     อบต.สิงห ์

ก าหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 
10/2560วนัที่ 13 
มิถุนายน 2560

26 จ้างเหมาโครงการปู
กระเบื้องพื้น ศพด.บา้นวงั
สิงห์

    58,000.00    59,000.00 ตกลงราคา รุ่งอรุณซาวด์    58,000.00 รุ่งอรุณซาวด์    58,000.00


