
วันท่ี เลขท่ี
1 0105537147466 บริษัท แอล.อาร์.เซอร์วิส จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรถบรรทุก

น้ า เพ่ือบรรเทาสาธารณภัย เดือนตุลาคม
 2562

1,430.00     1-ต.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
1/2563

4

2 0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 
จ ากัด

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
เคร่ืองพิมพ์ ของส านักปลัด

     4,350.00 7-ต.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 1/2563

4

3 3710200139728 นายพิพัฒน์   ศรีสวย จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์
ประจ าส านักงาน อบต.สิงห์ ย่ีห้ออีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน บต 6823

        940.00 7-ต.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 2/2564

4

4 3710200139728 นายพิพัฒน์   ศรีสวย จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-9118

        400.00 7-ต.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 3/2565

4

5 3710200113605 นางสาวจุ๋มจ๋ิม  บุตรยัด จัดจ้างท าพวงมาลา เพ่ือใช้ในพิธีวางพวง
มาลาเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 5

     1,000.00 8-ต.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 4/2563

4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)



วันท่ี เลขท่ี
6 3750300106449 นางวาสนา   พรรษา จัดจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มสันกาว

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์
 เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2563 และข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลสิงห์ เร่ือง การควบคุม
การเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว 
พ.ศ. 2562

     4,675.00 8-ต.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 5/2563

4

7 3119900602068 นางสุทธิพร   สมหวัง จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง ครุภัณฑ์เลขท่ี 441-59-0012

        460.00 11-ต.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 7/2563

4

8 3740300087622 นายพิเชษฐ์   เกล้ียงมะ จัดจ้างท าป้ายสติกเกอร์-ฟิวเจอร์บอร์ด 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทย
มหาราช รัชกาลท่ี 4

        400.00 15-ต.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 8/2563

4

9 3710200113605 นางสาวจุ๋มจ๋ิม  บุตรยัด จัดจ้างท าพวงมาลา เพ่ือใช้ในพิธีวางพวง
มาลาเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร

     1,000.00 18-ต.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 9/2563

4

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)



วันท่ี เลขท่ี
10 3710200122311 นางส าเรียง   สีส าลี จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพ่ือ

รับรองคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล
ต าบลพระแท่น ต าบลพระแท่น อ าเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมท้ัง
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าท่ี อบต.สิงห์ 
จ านวน  25 คน

        625.00 24-ต.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 10/2563

4

11 5710190019021 นางสาวอุมาพร   บุญส่ง จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji xerox
 5335

     4,100.00 28-ต.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
7/2563

4

12 1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณี 
วัฒนธรรมไทย งานลอยกระทง ริมฝ่ัง
แม่น้ าแควน้อย ณ อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองสิงห์

     1,440.00 4-พ.ย.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 11/2563

4

13 3710200120962 นางอรุณ   รงค์ฤทธิไกร จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง เพ่ือใช้ใน
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณี 
วัฒนธรรมไทย งานลอยกระทง ริมฝ่ัง
แม่น้ าแควน้อย ณ อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองสิงห์

     1,110.00 6-พ.ย.-62 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
13/2563

4

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)



วันท่ี เลขท่ี
14 นางสาวชะเอม   ศรีนิล จัดจ้างท าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มี

แอลกอฮอล์ เพ่ือรับรอง ผู้ได้รับเชิญและ
ผู้มาร่วมกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์
ส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมไทย งาน
ลอยกระทง ริมฝ่ังแม่น้ าแควน้อย ณ 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

     3,000.00 6-พ.ย.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 14/2563

4

15 3710200101470 นางสาวสุรีย์พร  สิงห์มีพันธ์ จัดจ้างการแสดงของโรงเรียนวัดปาก
กิเลน เพ่ือแสดงในโครงการอนุรักษ์
ส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมไทย งาน
ลอยกระทง ริมฝ่ังแม่น้ าแควน้อย ณ 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

     4,000.00 6-พ.ย.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 15/2563

4

16 3801301041251 นางกิติยาภรณ์   บุญยัง จัดจ้างการแสดงของโรงเรียนบ้านหนอง
ปรือ เพ่ือแสดงในโครงการอนุรักษ์
ส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมไทย งาน
ลอยกระทง ริมฝ่ังแม่น้ าแควน้อย ณ 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

     4,000.00 6-พ.ย.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 17/2563

4

17 1719900010363 นางสาวพัชรีภร   เสนเข้ม จัดจ้างการแสดงของโรงเรียนบ้านท่า
ตาเสือ เพ่ือแสดงในโครงการอนุรักษ์
ส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมไทย งาน
ลอยกระทง ริมฝ่ังแม่น้ าแควน้อย ณ 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

     4,000.00 6-พ.ย.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 18/2563

4

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4)



วันท่ี เลขท่ี
18 1710290007595 นางสาวปารถนา   แย้มสรวล จัดจ้างการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านปากกิเลน เพ่ือแสดงในโครงการ
อนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมไทย
 งานลอยกระทง ริมฝ่ังแม่น้ าแควน้อย ณ
 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

     2,000.00 6-พ.ย.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 19/2563

4

19 3710200113605 นางสาวจุ๋มจ๋ิม  บุตรยัด จัดจ้างการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังสิงห์ เพ่ือแสดงในโครงการ
อนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมไทย
 งานลอยกระทง ริมฝ่ังแม่น้ าแควน้อย ณ
 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

     2,000.00 6-พ.ย.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 20/2563

4

20 1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬา
 สิงห์คัพ คร้ังท่ี 20/2562

430.00        21-พ.ย.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 27/2563

4

21 5710200007895 นางอรวรรณ   อ่ิมแสงจันทร์ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับเตรียม
สนามแข่งขันกีฬาในโครงการแข่งขันกีฬา
 สิงห์คัพ คร้ังท่ี 20/2562

     3,811.00 25-พ.ย.-62 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
14/2563

4

22 3710200120962 นางอรุณ   รงค์ฤทธิไกร จัดซ้ืออุปกรณ์ ส าหรับใช้ในโครงการ
แข่งขันกีฬา สิงห์คัพ คร้ังท่ี 20/2562

450.00        25-พ.ย.-62 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
16/2563

4

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)



วันท่ี เลขท่ี
23 หจก.เจริญภัณฑ์ยางยนต์ จัดจ้างซ่อมแซมรถตู้ รับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน

 หมายเลขทะเบียน กน 581 กาญจนบุรี
600.00        25-พ.ย.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี

 29/2563
4

24 3710100774111 นางประเณตย์     เปล่ียนสี จัดจ้างเหมาท าความสะอาดห้องน้ า
สนามกีฬากลาง ของ อบต.สิงห์ ใน
โครงการแข่งขันกีฬา สิงห์คัพ คร้ังท่ี 
20/2562

1,500.00     25-พ.ย.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 31/2563

4

25 3710100774111 นายสห้ิง   เปล่ียนสี จัดจ้างเหมาเก็บขยะบริเวณสนามกีฬา 
ของ อบต.สิงห์ ในโครงการแข่งขันกีฬา 
สิงห์คัพ คร้ังท่ี 20/2562

1,500.00     25-พ.ย.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 32/2563

4

26 3610400380349 นางเรณู   ต่ายแพร จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพ่ือ
รับรองผู้ท่ีได้รับเชิญร่วมงานในพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬา ในโครงการแข่งขันกีฬา 
สิงห์คัพ คร้ังท่ี 20/2562

2,000.00     25-พ.ย.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 35/2563

4

27 3710200139680 นายสมบัติ   ศรีสวย เช่าเต็นท์ เพ่ือใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา 
สิงห์คัพ คร้ังท่ี 20/2562

3,000.00     25-พ.ย.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 36/2563

4

28 3710200120962 นางอรุณ   รงค์ฤทธิไกร จัดซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง และถุงใส่ขยะ เพ่ือ
ใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
,บ าเพ็ญประโยชน์เก็บขยะสองข้างทาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

2,200.00     4-ธ.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
19/2563

4

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)



วันท่ี เลขท่ี
29 1710200105746 นายกฤษณะ   พุมเรียง จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน

หมู่บ้าน หมู่1-6 จ านวน 50 จุด
30,500.00   6-ธ.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี

 39/2563
4

30 หจก.รุ่งแสงกาญจนบุรี จัดซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับรถยนต์ประจ า
ส านักงาน อบต.สิงห์ ย่ีห้อ อีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน บต 6823 กาญจนบุรี

2,996.00     11-ธ.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
20/2563

4

31 3750300106449 นางวาสนา   พรรษา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เร่ือง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 15 เล่ม

1,878.00     11-ธ.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 40/2563

4

32 3739900283358 นางวันดี   มาลาพงษ์ จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง ส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระบรมราชินี

1,500.00     16-ธ.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
22/2563

4

33 3610400380349 นางเรณู   ต่ายแพร จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพ่ือ
รับรองคณะศึกษาดูงานจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านฝาง อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

1,625.00     16-ธ.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 43/2563

4

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)



วันท่ี เลขท่ี
34 3739900283358 นางวันดี   มาลาพงษ์ จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ส าหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพเชิงปฏิบัติการ ให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ประจ าปี 2563

1,000.00     20-ธ.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 48/2563

4

35 1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้าย โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 
2563

975.00        20-ธ.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 49/2563

4

36 3710200120962 นางอรุณ   รงค์ฤทธิไกร จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง เพ่ือรับรอง
ผู้ปฏิบัติงานประจ าจุดบริการประชาชน 
และผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ประจ าปี 2563

3,500.00     25-ธ.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
25/2563

4

37 นายเกียรติศักด์ิ   ภังคานนท์ จัดจ้างท าช่องกันนกหลังคา องค์การ
บริหารส่วนต าบลสิงห์

1,500.00     27-ธ.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 52/2563

4

รวมท้ังส้ิน 101,895.00 

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล
(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)



(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560  ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561
     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1-3


