
วันท่ี เลขท่ี
1 713535000100 หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการเล่นกิจกรรมต่างๆ 

ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก “สร้าง
ขวัญก าลังใจวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563

4,472.00     2-ม.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
26/2563

4

2 1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
 “สร้างขวัญก าลังใจ  วันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563

     1,720.00 2-ม.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 52/2566

4

3 3710200139728 นายพิพัฒน์   ศรีสวย จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน 81-9118

        410.00 10-ม.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 54/2566

4

4 3710200139728 นายพิพัฒน์   ศรีสวย จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์
ประจ าส านักงาน อบต.สิงห์ ย่ีห้ออีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน บต 6823

     1,440.00 10-ม.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 55/2566

4

5 0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 
จ ากัด

จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของ
ส านักปลัด ครุภัณฑ์เลขท่ี 
416-55-0031 และเคร่ืองพิมพ์ 
ครุภัณฑ์เลขท่ี 481-60-0026

     1,070.00 10-ม.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 56/2566

4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563)

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 1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ

ภาษีประจ าปี 2563
     1,800.00 22-ม.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี

 59/2566
4

7 1719900216409 นายนพเก้า   เกตุแก้ว จัดจ้างซ่อมแซมตู้เย็น ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสิงห์ ครุภัณฑ์เลขท่ี 
703-54-0004

     1,200.00 27-ม.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 60/2566

4

8 1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้ายโครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี
 2563 (กิจกรรมป้องกันการจมน้ าและ
การกู้ชีพ)

        375.00 31-ม.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 61/2566

4

9 3710200120962 นางอรุณ   รงค์ฤทธิไกร จัดซ้ือดอกไม้-ธูปเทียน เคร่ืองไทยธรรม
เทศน์ และน้ าด่ืม เพ่ือใช้ในโครงการ
ท าบุญ-ตักบาตร เน่ืองในวันมาฆบูชา

     3,450.00 3-ก.พ.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
33/2563

4

10 713535000100 หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือเคร่ืองเขียน เพ่ือใช้ในโครงการ
ซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าปี 2563 (กิจกรรม
ป้องกันการจมน้ าและการกู้ชีพ)

     1,200.00 3-ก.พ.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
34/2563

4

11 3710200117066 นางสาวชุติมา   ซิบเข จัดจ้างซ่อมแซมประตูห้องเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน

     2,200.00 3-ก.พ.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 62/2563

4

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)



วันท่ี เลขท่ี
12 5710200007895 นางอรวรรณ   อ่ิมแสงจันทร์ จัดซ้ือไม้กวาดทางมะพร้าว ส าหรับท า

กิจกรรมในโครงการซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 
2563 (กิจกรรมการท าแนวป้องกันไฟ
ป่า)

        500.00 5-ก.พ.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
35/2563

4

13 3610400380349 นางเรณู   ต่ายแพร จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพ่ือ
รับรองคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล
ต าบลตลาดเขต อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี

     1,500.00 5-ก.พ.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 63/2563

4

14 1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้ายโครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี
 2563 (กิจกรรมการท าแนวป้องกันไฟ
ป่า)

        300.00 5-ก.พ.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 64/2563

4

15 3610400380349 นางเรณู   ต่ายแพร จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพ่ือ
รับรองคณะศึกษาดูงานจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านดง อ าเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก

        625.00 18-ก.พ.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 70/2563

4

16 1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้ายโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกรณีเกิดภัยแล้ง ประจ าปี 
2563

        300.00 28-ก.พ.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 71/2563

4

เหตุผล
สนับสนุน (7)

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

เอกสารอ้างอิง (6)ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)



วันท่ี เลขท่ี
17 1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้ายโครงการอบรมให้ความรู้

ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540

        375.00 2-มี.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 72/2563

4

18 1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ท้ิง
ขยะให้ถูกท่ี(การบริหารจัดการขยะ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

        375.00 2-มี.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 73/2563

4

19 1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์การรับ
ช าระภาษีนอกสถานท่ี

        396.00 2-มี.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 74/2563

4

20 5710290023518 น.ส.จินตนา   สีมาลา จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกรณีเกิดภัยแล้ง ประจ าปี 
2563

     2,500.00 2-มี.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 75/2563

4

21 3710200120962 นางอรุณ   รงค์ฤทธิไกร จัดซ้ือส่ิงของเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดอัคคีภัยบ้าน นายรุ่งเรือง 
ตระกูลย้ิม

     3,000.00 16-มี.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
37/2564

4

22 3119900602068 นางสุทธิพร   สมหวัง จัดจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ านวน 2 เคร่ือง ครุภัณฑ์เลขท่ี 
441-59-0012 และครุภัณฑ์เลขท่ี 
441-59-0013

     2,920.00 16-มี.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 76/2563

4

เหตุผล
สนับสนุน (7)

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)



วันท่ี เลขท่ี
23 3401400098565 นายบุญทัน   พัฒน์มณี จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองรับสัญญาณ

ดาวเทียม ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สิงห์

     1,000.00 16-มี.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 77/2563

4

24 3710600605521 นางสาวธัญญลักษณ์   สุวรรณ์ จัดจ้างท าอาหารรับรองคณะนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีมาตรวจ
เย่ียมและมอบส่ิงของให้ประชาชนท่ี
ประสบอัคคีภัย บ้านนายรุ่งเรือง ตระกูล
ย้ิม

     2,420.00 16-มี.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 78/2563

4

25 1719900366966 นางสาววิชญาพร   กอฟัก จัดซ้ือหมวกหน้ากาก เพ่ือใช้ในการฉีด
ป้องกัน ระงับการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ใน
โครงการมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม 
ป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
 - 19)

     3,000.00 23-มี.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
38/2565

4

26 0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 
จ ากัด

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของ
กองคลัง ครุภัณฑ์เลขท่ี 416-60-0037

        535.00 27-มี.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 82/2565

4

27 0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 
จ ากัด

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของ
ส านักปลัด ครุภัณฑ์เลขท่ี 
416-56-0031

        685.00 27-มี.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 83/2565

4

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)



วันท่ี เลขท่ี
28 3710200139728 นายพิพัฒน์   ศรีสวย จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจ าส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ ย่ีห้อ
ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กฉ 686 
กาญจนบุรี

        320.00 27-มี.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 84/2565

4

รวมท้ังส้ิน 40,088.00   

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

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)


