
แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์      
(ส ำนักปลัด)

      9,750.00  - ตกลงรำคำ ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์      9,750.00 ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์      9,750.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 48/2560
  วนัที่ 3 เมษำยน 2560

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์     
(กองคลัง)

    16,800.00  - ตกลงรำคำ ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์    16,800.00 ร้ำน ที.จ.ีคอมพวิเตอร์    16,800.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 
49/2560  วนัที่ 3 

เมษำยน 2560
3 จัดซ้ือชุดอำสำสมัครปอ้งกัน

ภยัฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)
    20,000.00  - ตกลงรำคำ ร้ำนต้ังจิบหลี    20,000.00 ร้ำนต้ังจิบหลี    20,000.00       ตำมเง่ือนไขที่   

    อบต.สิงห ์ก ำหนด
ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 

50/2560   วนัที่ 7 
เมษำยน 2560

4 จัดซ้ือน้ ำด่ืม น้ ำแข็ง ส ำหรับ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวันสงกรำนต์
 15 เมษำ สงกรำนต์บำ้นเรำ

      1,800.00  - ตกลงรำคำ นำงอรุณ   รงค์ฤทธไิกร      1,800.00 นำงอรุณ   รงค์ฤทธไิกร      1,800.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

 ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
51/2560  วนัที่ 10 

เมษำยน 2560

5 จัดซ้ือดอกไมล้อยน้ ำ น้ ำอบ
ไทย พวงมำลัย โครงกำรวัน
สงกรำนต์ 15 เมษำ สงกรำนต์
บำ้นเรำ

      8,000.00  - ตกลงรำคำ นำยด ำรงศักด์ิ   เหลือง
ประมวล

     8,000.00 นำยด ำรงศักด์ิ   เหลือง
ประมวล

     8,000.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 52/2560
   วนัที่ 10 เมษำยน 

2560

6 จัดซ้ือน้ ำด่ืม น้ ำแข็ง โครงกำร
ลดอบุติัเหตุทำงถนนในช่วง
สงกรำนต์

      6,900.00  - ตกลงรำคำ นำงอรุณ   รงค์ฤทธิไกร      6,900.00 นำงอรุณ   รงค์ฤทธไิกร      6,900.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

 ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
53/2560 วนัที่ 10 

เมษำยน 2560

7 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีำ 
โครงกำรกฬีำทอ้งถิ่นไทรโยค
สัมพนัธ์   คร้ังที่ 11/2560

    25,470.00  - ตกลงรำคำ ร้ำนเจไดร์ซ๊อกเกอร์  (โดย
 นำงสำวสมฤดี   วังทอง)

   25,470.00 ร้ำนเจไดร์ซ๊อกเกอร์  
(โดย นำงสำวสมฤดี   วัง

ทอง)

   25,470.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 54/2560
  วนัที่ 25 เมษำยน 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....เมษายน 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำรถตู้ รับ-ส่ง 
ผู้ปว่ยฉุกเฉิน ทะเบยีน กน 
581

    12,280.00  - ตกลงรำคำ ร้ำนยศ ออดิโอคำร์    12,280.00 ร้ำนยศ ออดิโอคำร์    12,280.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
65/2560  วนัที่ 7 

เมษำยน 2560

9 จ้ำงเหมำเก็บขยะและขน
ขยะภำยในต ำบลสิงห ์หมู่ที่ 
1-6 ช่วงวนัหยุดสงกรำนต์

      1,200.00  - ตกลงรำคำ นำยธญัญำวทิย์   ฮกชุน      1,200.00 นำยธญัญำวทิย์   ฮกชุน      1,200.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
72/2560  วนัที่ 7 

เมษำยน 2560

10 จ้ำงเหมำเก็บขยะและขน
ขยะภำยในต ำบลสิงห ์หมู่ที่ 
1-6 ช่วงวนัหยุดสงกรำนต์

      1,200.00  - ตกลงรำคำ นำยวสันต์   จันทร์แดง      1,200.00 นำยวสันต์   จันทร์แดง      1,200.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
73/2560  วนัที่ 7 

เมษำยน 2560

11 จ้ำงเหมำเก็บขยะและขน
ขยะภำยในต ำบลสิงห ์หมู่ที่ 
1-6 ช่วงวนัหยุดสงกรำนต์

      1,200.00  - ตกลงรำคำ นำยวรวรรษ   วิจิตรแพทย์      1,200.00 นำยวรวรรษ   วิจิตร
แพทย์

     1,200.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
74/2560  วนัที่ 7 

เมษำยน 2560

12 ค่ำจ้ำงโฆษณำในวำร 1 ใน
กำญจนบรีุ

      3,210.00  - ตกลงรำคำ บริษทั กิติวรินทร์ 
อำร์ตแอนด์มีเดีย จ ำกัด

     3,210.00 บริษทั กิติวรินทร์ 
อำร์ตแอนด์มีเดีย จ ำกัด

     3,210.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
75/2560  วนัที่ 7 

เมษำยน 2560

13 จ้ำงซ่อมแซมรถบรรทกุน้ ำ 
ประจ ำส ำนักงำน อบต.สิงห์

      1,050.00  - ตกลงรำคำ นำยไพฑูรย์  เพง็สร้อย      1,050.00 นำยไพฑูรย์  เพง็สร้อย      1,050.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
78/2560  วนัที่ 10 

เมษำยน 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....เมษายน 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

14 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 3 
เคร่ือง

    11,800.00  - ตกลงรำคำ ล่ำฝันเคร่ืองเย็น (โดย
นำยคฑำวธุ  ฉิมพำลี)

   11,800.00 ล่ำฝันเคร่ืองเย็น (โดย
นำยคฑำวธุ  ฉิมพำลี)

   11,800.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
79/2560  วนัที่ 10 

เมษำยน 2560

15 จ้ำงเหมำ/เช่ำเต็นท ์
โครงกำรประเพณีสงกรำนต์
 15 เมษำ สงกรำนต์บำ้นเรำ

      3,000.00  - ตกลงรำคำ นำยอรุณ   อิ่มพลับ      3,000.00 นำยอรุณ   อิ่มพลับ      3,000.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
80/2560  วนัที่ 10 

เมษำยน 2560

16 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์ 
ส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ประเพณีสงกรำนต์ 15 เมษำ 
สงกรำนต์บำ้นเรำ

    25,000.00  - ตกลงรำคำ นำงประนอม   ค ำกล่ิน    25,000.00 นำงประนอม   ค ำกล่ิน    25,000.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
81/2560  วนัที่ 10 

เมษำยน 2560

17 จ้ำงกำรแสดงดนตรีไทยใน
งำนประเพณีสงกรำนต์ 15 
เมษำ สงกรำนต์บำ้นเรำ

      5,000.00  - ตกลงรำคำ นำยส ำเริง   สิงหม์ีพนัธ์      5,000.00 นำยส ำเริง   สิงหม์ีพนัธ์      5,000.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
82/2560  วนัที่ 10 

เมษำยน 2560

18 จ้ำงกำรแสดงกลองยำวใน
งำนประเพณีสงกรำนต์ 15 
เมษำ สงกรำนต์บำ้นเรำ

      5,000.00  - ตกลงรำคำ นำยจรัญ   ใสสุข      5,000.00 นำยจรัญ   ใสสุข      5,000.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
83/2560  วนัที่ 10 

เมษำยน 2560

19 จ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง 
โครงกำรประเพณีสงกรำนต์
 15 เมษำ สงกรำนต์บำ้นเรำ

      2,000.00  - ตกลงรำคำ นำยพชิิต   รงค์ฤทธไิกร      2,000.00 นำยพชิิต   รงค์ฤทธไิกร      2,000.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
84/2560  วนัที่ 10 

เมษำยน 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์
                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....เมษายน 2560......



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

20 จ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที่ 
งำนประเพณีสงกรำนต์ 15 
เมษำ สงกรำนต์บำ้นเรำ

    15,000.00  - ตกลงรำคำ       นำยด ำรงค์ศักด์ิ    
  เหลืองประมวล

   15,000.00       นำยด ำรงค์ศักด์ิ   
   เหลืองประมวล

   15,000.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
85/2560  วนัที่ 10 

เมษำยน 2560

21 จ้ำงจัดท ำปำ้ย โรงกำรฝึก
ทบทวนอำสำสมัครปอ้งกัน
ภยัฝ้ำยพลเรือน (อปพร.)

        480.00  - ตกลงรำคำ ร้ำนไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์        480.00 ร้ำนไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์        480.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
86/2560  วนัที่ 10 

เมษำยน 2560

22 จ้ำงเหมำ/เช่ำเต็นท ์ติดต้ัง
สำมแยกปรำสำทเมืองสิงห์
โครงกำรลดอุบติัเหตุทำง
ถนนช่วงสงกรำนต์ 2560

      1,000.00  - ตกลงรำคำ นำยภณักร   รุณหวิำ      1,000.00 นำยภณักร   รุณหวิำ      1,000.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
87/2560 วนัที่ 10 

เมษำยน 2560

23 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร
กลำงวันและอำหำรว่ำง 
โครงกำรฝึกทบทวน
อำสำสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ำยพล
เรือน (อปพร.)

      4,500.00  - ตกลงรำคำ นำงประเทอืง   ทองปลำด      4,500.00 นำงประเทอืง   ทองปลำด      4,500.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
88/2560 วนัที่ 10 

เมษำยน 2560

24 จ้ำงท ำปำ้ยรณรงค์ควำม
ปลอดภยัในกำรใช้รถใช้ถนน
 ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์

      2,496.00  - ตกลงรำคำ ร้ำนไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์      2,496.00 ร้ำนไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์      2,496.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
89/2560 วนัที่ 10 

เมษำยน 2560

25 จ้ำงประกอบอำหำรวำ่ง เพื่อ
รับรองคณะศึกษำดูงำน จำก
 อบต.แม่วงค์

        675.00  - ตกลงรำคำ นำงอรุณ   รงค์ฤทธไิกร        675.00 นำงอรุณ   รงค์ฤทธไิกร        675.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
91/2560 วนัที่ 24 

เมษำยน 2560

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....เมษายน 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

26 ค่ำเช่ำชุดขบวนพำเหรด 
กีฬำทอ้งถิ่นไทรโยคสัมพนัธ์
 คร้ังที่ 11/2560

      7,000.00  - ตกลงรำคำ     ร้ำนกิตินันท ์ (โดย
นำงน้ ำอ้อย   ติเยำว)์

     7,000.00     ร้ำนกิตินันท ์ (โดย
นำงน้ ำอ้อย   ติเยำว)์

     7,000.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 
92/2560 วนัที่ 26 

เมษำยน 2560

27 จ้ำงเหมำบริกำรเสริมกำร
ปฏบิติัหน้ำที่ (กองคลัง)

    54,000.00  - ตกลงรำคำ น.ส.ณัฎฐำ   คนใหญ่    54,000.00 น.ส.ณัฎฐำ   คนใหญ่    54,000.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

 บนัทกึตกลงกำรวำ่จ้ำง 
       เลขที่ 30/2560   
   วนัที่ 3 เมษำยน 2560

28 จ้ำงเหมำบริกำรเสริมกำร
ปฏบิติัหน้ำที่ (กองคลัง)

    54,000.00  - ตกลงรำคำ น.ส.สุกัญญำ   ดุลยสิทธิ์    54,000.00 น.ส.สุกัญญำ   ดุลยสิทธิ์    54,000.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

 บนัทกึตกลงกำรวำ่จ้ำง 
       เลขที่ 31/2560   
   วนัที่ 3 เมษำยน 2560

นำยเธนต   ดำบแก้ว    19,000.00

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....เมษายน 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

29 จ้ำงเหมำรถโดยสำรปรับ
อำกำศ เพื่อใช้ทัศนศึกษำดู
งำน โครงกำรฝึกทบทวน
อำสำสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ำยพล
เรือน(อปพร.) และศึกษำดูงำน

    19,000.00 ตกลงรำคำ นำยเธนต   ดำบแก้ว    19,000.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

สัญญำจ้ำง เลขที่ 
7/2560  วนัที่ 10 

เมษำยน 2560



แบบ สขร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง      *     
 วิธีซ้ือ/

จ้าง

              **          
      ผู้เสนอราคา

 ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก  ราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

นำงสมนึก   ภู่โคกหวำย    13,000.00

#REF!

30 จ้ำงเหมำรถโดยสำรปรับ
อำกำศ เพื่อใช้ทศันศึกษำดู
งำน โครงกำรอบรมเด็กและ
เยำวชนเกี่ยวกับกำรปอ้งกัน
 ยำเสพติด

    13,000.00 ตกลงรำคำ

                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน.....เมษายน 2560......
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

นำงสมนึก   ภู่โคกหวำย    13,000.00       ตำมเง่ือนไขที่   
    อบต.สิงห ์ก ำหนด

สัญญำจ้ำง เลขที่ 
8/2560  วนัที่ 24 

เมษำยน 2560


