
วันท่ี เลขท่ี
1 0105537147466 บริษัท แอล.อาร์.เซอร์วิส จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันรถประจ าส านักงาน ของ 

อบต.สิงห์ ประจ าเดือนเมษายน 2563
18,167.00   1-เม.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

44/2563
4

2 0105537147466 บริษัท แอล.อาร์.เซอร์วิส จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรถบรรทุก
น้ า เพ่ือบรรเทาสาธารณภัย เดือน
เมษายน 2563

     4,870.00 1-เม.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
45/2563

4

3 3710100862533 นางรุ่งเรือง   ยางเย่ียม จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ คา
วาซากิ ครุภัณฑ์เลขท่ี 024-43-0002 
และรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ ฮอนด้า ดรีม 
หมายเลขทะเบียน ขฉข 859 กาญจนบุรี
 ครุภัณฑ์เลขท่ี 024-52-0003

     1,715.00 10-เม.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 87/2563

4

4 3710200131450 นายด ารง   ปานโต จัดจ้างตัดก่ิงไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์สอง
ข้างทางถนนสายส่ีแยกท่ากิเลน – สถานี
รถไฟท่ากิเลน

     3,900.00 8-พ.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 94/2563

4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน 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
5 0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 

จ ากัด
จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ ของส านัก
ปลัด ครุภัณฑ์เลขท่ี 481-60-0028

     4,435.00 8-พ.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 95/2563

4

6 3750100258458 นายสมเกียรติ   เข็มทอง จัดจ้างซ่อมแซมตู้ล าโพงเอนกประสงค์ 
ครุภัณฑ์เลขท่ี 459-59-0002

     1,900.00 12-พ.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 96/2563

4

7 0105537147466 บริษัท แอล.อาร์.เซอร์วิส จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันรถประจ าส านักงาน ของ 
อบต.สิงห์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

   20,401.00 1-มิ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
59/2563

4

8 0105537147466 บริษัท แอล.อาร์.เซอร์วิส จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรถบรรทุก
น้ า เพ่ือบรรเทาสาธารณภัย เดือน
พฤษภาคม 2563

     5,590.00 1-มิ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
60/2563

4

9 3710200139728 นายพิพัฒน์   ศรีสวย จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถตู้รับ-
ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กน 
581 กาญจนบุรี

        940.00 1-มิ.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 97/2563

4

10 3710200139728 นายพิพัฒน์   ศรีสวย จัดจ้างอัดจารบี รถเก็บขยะมูลฝอย 
หมายเลขทะเบียน 81-9118

        200.00 1-มิ.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 98/2563

4

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)



วันท่ี เลขท่ี
11 713535000100 หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือธงอักษรพระนามาภิไธย สมเด็จ

พระนางเจ้า พระบรมราชินี เพ่ือใช้ใน
โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

     1,750.00 2-มิ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
61/2563

4

12 1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้าย ในโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563 
(กิจกรรมจัดท าป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์)

     3,150.00 15-มิ.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 102/2563

4

13 0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 
จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 
จ านวน 1 รายการ

        790.00 5-ก.พ.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
64/2563

4

14 3119900602068 นางสุทธิพร   สมหวัง จัดจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
ครุภัณฑ์เลขท่ี 441-59-0012

     3,950.00 23-มิ.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 105/2563

4

15 3710200139728 นายพิพัฒน์   ศรีสวย จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจ าส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ ย่ีห้อ อีซูซุ
 หมายเลขทะเบียน บต 6823 
กาญจนบุรี

        460.00 23-มิ.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 107/2563

4

เหตุผล
สนับสนุน (7)

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

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

(5)



วันท่ี เลขท่ี
16 0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 

จ ากัด
จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์เลขท่ี 416-56-0028 ของ
กองช่าง

        535.00 24-มิ.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 108/2563

4

17 0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 
จ ากัด

จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ของกองคลัง ครุภัณฑ์เลขท่ี 
416-56-0024

        535.00 24-มิ.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 109/2563

4

18 0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 
จ ากัด

จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์เลขท่ี 416-61-0040 และ
เคร่ืองพิมพ์ ครุภัณฑ์เลขท่ี 
481-60-0025 ของส านักปลัด

     1,370.00 24-มิ.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 110/2563

4

19 713535000100 หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือผ้าอาบน้ าฝนเพ่ือใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ตามโครงการถวาย
เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี 2563

     1,020.00 26-มิ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
69/2563

4

20 3710200120962 นางอรุณ   รงค์ฤทธิไกร จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
รับรองคณะตรวจเย่ียมเสริมพลังเพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จากศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี

        450.00 26-มิ.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 111/2563

4

เหตุผล
สนับสนุน (7)

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)



วันท่ี เลขท่ี
21 1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้าย โครงการถวายเทียนจ าน า

พรรษา ประจ าปี 2563
        430.00 26-มิ.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี

 112/2563
4

22 3710200120962 นางอรุณ   รงค์ฤทธิไกร จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง ส าหรับผู้ท่ีเข้า
ร่วมโครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา 
ประจ าปี 2563

     1,450.00 29-มิ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
69/2563

4

23 0105537147466 บริษัท แอล.อาร์.เซอร์วิส จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันรถประจ าส านักงาน ของ 
อบต.สิงห์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563

   14,518.00 30-มิ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
73/2563

4

24 0105537147466 บริษัท แอล.อาร์.เซอร์วิส จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรถบรรทุก
น้ า เพ่ือบรรเทาสาธารณภัย เดือน
กรกฎาคม 2563

     4,000.00 30-มิ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
74/2563

4

รวมท้ังส้ิน 96,526.00   

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)



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


