
วันท่ี เลขท่ี
1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้าย โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจ าปี 2563 (กิจกรรมให้ความรู้ด้าน
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย)

300.00        1-ก.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 115/2563

4

713535000100 หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือเคร่ืองเขียน เพ่ือใช้ในโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2563 
(กิจกรรมให้ความรู้ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย)

        770.00 8-ก.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
75/2563

4

713535000100 หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือผ้าและเทียนชัยถวายพระพร เพ่ือใช้ใน
โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ เน่ือง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม 2563

     3,325.00 21-ก.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
78/2563

4

3710200120962 นางอรุณ   รงค์ฤทธิไกร จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง ส าหรับผู้เข้าร่วมจุด
เทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
28 กรกฎาคม 2563

        750.00 21-ก.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
79/2563

4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน 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
1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างจัดท าพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

     4,930.00 21-ก.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 118/2563

4

3720400121482 นายพัลลภ   วรรธนะวัน จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
ครุภัณฑ์เลขท่ี 420-46-0003

        800.00 21-ก.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 119/2563

4

3710200139728 นายพิพัฒน์   ศรีสวย จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจ าส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ ย่ีห้อ อีซูซุ
 หมายเลขทะเบียน บต 6823 
กาญจนบุรี และรถเก็บขยะ ย่ีห้อ ฮีโน่ 
หมายเลขทะเบียน 83-2770 กาญจนบุรี

     1,320.00 21-ก.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 120/2563

4

0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 
จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 
จ านวน 4 รายการ

     2,460.00 22-ก.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
83/2563

4

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)



วันท่ี เลขท่ี
0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 

จ ากัด
จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ ครุภัณฑ์
เลขท่ี 481-57-0099 ของกองช่าง

        850.00 22-ก.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 121/2563

4

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

     3,880.00 29-ก.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
84/2563

4

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

   20,893.40 29-ก.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
85/2563

4

713535000100 หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือเทียนชัยถวายพระพร จัดซ้ือเทียน
ชัยถวายพระพร เพ่ือใช้ในโครงการ
ปกป้องสถาบันหลักของชาติ เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 2563

        490.00 4-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
88/2563

4

3710100057053 นายสายันต์   ปู่ด า จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพ่นหมอกควัน 
ครุภัณฑ์เลขท่ี 054-41-0001

     1,300.00 4-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 124/2563

4

เหตุผล
สนับสนุน (7)

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

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

(5)



วันท่ี เลขท่ี
1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้ายตราสัญลักษณ์สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง ในโครงการ
ปกป้องสถาบันหลักของชาติ เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 2563

     1,800.00 4-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 125/2563

4

3710200120962 นางอรุณ   รงค์ฤทธิไกร จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง ส าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน
โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2563

        625.00 6-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
89/2563

4

1710290007595 นางสาวปราถนา  แย้มสรวล จ้างชุดการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปากกิเลน ในโครงการปกป้อง
สถาบันหลักของชาติ เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
2563

     2,000.00 6-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 126/2563

4

3710200113605 นางสาวจุ๋มจ๋ิม   บุตรยัด จ้างชุดการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังสิงห์ ในโครงการปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

     2,000.00 6-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 127/2563

4

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)



วันท่ี เลขท่ี
5710200007895 นางอรวรรณ  อ่ิมแสงจันทร์ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย จ านวน 3 รายการ
     4,787.00 7-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

90/2563
4

3710200120962 นางอรุณ   รงค์ฤทธิไกร จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 
รายการ

     3,120.00 7-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
91/2563

4

3710200132839 นายเกล้า   กอฟัก จัดซ้ือต้นไม้ ในโครงการต าบลสิงห์ร่วม
ใจปลูกต้นไม้รักษาส่ิงแวดล้อม (เน่ืองใน
โอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหา
ราชินี)

     4,500.00 10-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
92/2563

4

3710200120962 นางอรุณ   รงค์ฤทธิไกร จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง ในโครงการ
ต าบลสิงห์ร่วมใจปลูกต้นไม้รักษา
ส่ิงแวดล้อม (เน่ืองในโอกาสวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี)

     1,975.00 10-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
93/2563

4

713535000100 หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือเคร่ืองเขียน เพ่ือใช้ในโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 
2563 (กิจกรรมอบรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
 ผู้น าชุมชน ผู้แทนส่วนราชการ 
ประชาชน ในพ้ืนท่ีต าบลสิงห์)

        565.00 17-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
95/2563

4

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)



วันท่ี เลขท่ี
3610400380349 นางเรณู   ต่ายแพร จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพ่ือ

รับรองผู้ตรวจเย่ียมและช้ีแจงข้อราชการ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     2,000.00 17-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 130/2563

4

1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้าย โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563 
(กิจกรรมอบรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า
ชุมชน ผู้แทนส่วนราชการ ประชาชน ใน
พ้ืนท่ีต าบลสิงห์)

        375.00 17-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 132/2563

4

713535000100 หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือเคร่ืองเขียน โครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิด
อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ประจ าปี 
2563

     1,000.00 20-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
96/2563

4

1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้าย โครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิด
อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ประจ าปี 
2563

     1,425.00 20-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 133/2563

4

1719900189193 นายธนวัต   ง้ิวงาม เช่าเต็นท์ เพ่ือใช้ในโครงการซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรณีเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
ประจ าปี 2563

     2,500.00 20-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 134/2563

4

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)



วันท่ี เลขท่ี
3610400380349 นางเรณู   ต่ายแพร จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

รับรองผู้เข้าร่วมประชุมการด าเนินการ
บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชน
เป็นศูนย์กลาง

     2,200.00 24-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 137/2563

4

5710200007895 นางอรวรรณ  อ่ิมแสงจันทร์ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 
รายการ

        505.00 25-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
102/2563

4

3710200068821 นายจุมพฎ   เอ่ียมข า จัดจ้างซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-9118

     3,200.00 25-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 140/2563

4

1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้าย โครงการประกวดมารยาท
ไทย ประจ าปีงบประมาณ 2563

        430.00 27-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 141/2563

4

3710300072757 นายณรงค์ศักด์ิ   หนองกุ่ม จัดจ้างท าโล่รางวัล โครงการประกวด
มารยาทไทย ประจ าปีงบประมาณ 2563

     3,600.00 27-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 142/2563

4

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)



วันท่ี เลขท่ี
3119900602068 นางสุทธิพร  สมหวัง จัดจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 

ครุภัณฑ์เลขท่ี 441-59-0013
     1,550.00 28-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี

 144/2563
4

3710200120962 นางอรุณ   รงค์ฤทธิไกร จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง ส าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการประกวดมารยาทไทย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

        425.00 31-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
104/2563

4

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

     3,723.00 1-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
105/2563

4

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

   15,915.00 1-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
106/2563

4

0105537147466 บริษัท แอล.อาร์.เซอร์วิส จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง โครงการซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรณีเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจ าปี
 2563

        900.00 3-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
107/2563

4

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)



วันท่ี เลขท่ี
5700390002032 นายบุญมาก   บุญสอง จัดซ้ือผงเคมีดับเพลิง โครงการซ้อม

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรณีเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจ าปี
 2563

     4,800.00 3-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
108/2563

4

1719900048506 นางสาวอรนุช   วรรณเกษม จัดซ้ือแก๊สหุงต้ม โครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิด
อัคคีภัยในสถานศึกษา ประจ าปี 2563

        700.00 3-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
109/2563

4

1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้าย โครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิด
อัคคีภัยในสถานศึกษา ประจ าปี 2563

        375.00 3-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 145/2563

4

3610400380349 นางเรณู   ต่ายแพร จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพ่ือ
รับรองคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล
เมืองผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

     1,500.00 8-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 146/2563

4

3720400121482 นายพัลลภ   วรรธนะวัน จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ของ
กองช่าง ครุภัณฑ์เลขท่ี 420-60-0015

     2,480.00 9-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 147/2563

4

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)



วันท่ี เลขท่ี
713535000100 หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ของกองคลัง 

จ านวน 4 รายการ
     2,000.00 11-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

113/2563
4

0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 
จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส านักปลัด 
จ านวน 1 รายการ

     1,990.00 11-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
115/2563

4

3610400380349 นางเรณู   ต่ายแพร จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพ่ือ
รับรองคณะศึกษาดูงานจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองคง อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

     1,100.00 11-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 148/2563

4

1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้าย โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

        450.00 14-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 149/2563

4

3710100355585 นายยุทธนา   สุขมาก จัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     1,317.00 14-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 150/2563

4

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)



วันท่ี เลขท่ี
3610400380349 นางเรณู   ต่ายแพร จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชด าริ รัชกาลท่ี 9

     1,250.00 14-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 151/2563

4

3710200120962 นางอรุณ   รงค์ฤทธิไกร จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง โครงการปกป้อง
สถาบันของชาติ “ป่ันจักรยานเข้าวัด
ท าบุญ ถวายพระราชกุศล ในหลวง
รัชกาลท่ี 10

        800.00 21-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
119/2563

4

3610400380349 นางเรณู   ต่ายแพร จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพ่ือ
รับรองคณะศึกษาดูงานจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร

        750.00 21-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 152/2563

4

1101400136986 น.ส.จุฑารัตน์   มัศยามาต จัดจ้างท าป้าย โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ “ป่ันจักรยานเข้าวัดท าบุญ 
ถวายพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลท่ี 10

        540.00 21-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี
 153/2563

4

รวมท้ังส้ิน 123,240.40 

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


