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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รบั การคัดเลือก และสระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 3/2562 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บรุ ี
เอกสารอ้างอิง (6)
ที่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/
จานวนเงินรวมที่
เหตุผล
ชื่อผู้ประกอบการ (3)
รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
(1) เลขประจาตัวประชาชน (2)
จัดซื้อจัดจ้าง (5)
วันที่
เลขที่ สนันสนุน (7)
1
3170600307445
ร้านปักกิ่งฟูล โดยนางสาวกีรติกา ทาบุ้ง
ซื้อวัสดุ โครงการเวทีส่งเสริมการตรวจสุขภาพ
2,950.00 21 มกราคม 2562 10/16
3
ทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3170100275811
ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ โดยนางสุนันทา สร้อยคาหลา จ้างจัดทาเอกสาร โครงการเวทีส่งเสริมการตรวจ
4,400.00 21 มกราคม 2562 05/15
สุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2

3170600307445

ร้านปักกิ่งฟูล โดยนางสาวกีรติกา ทาบุ้ง

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการตรวจสอบคุณภาพการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด และโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ระดับจังหวัด

1,900.00 11 เมษายน 2562

3

3170400160351
1170600018889
3170600157303
3179900078466

ร้านคุณน้า โดยนางจิราภรณ์ สุภาพร
ร้านวรรธนพรพานิชย์ โดยนางสาวสุวรรณา
ร้านสหสุบรรณ โดยนางสายันต์ สีตะระโส
ผลิตภัณฑ์จากผ้าบางน้าเชี่ยว โดยนางสาวดวง
พร อารีพนั ธุ์
นางรภัส์วรีญ์ เทียมทันพร
ร้านปักกิ่งฟูล โดยนางสาวกีรติกา ทาบุ้ง
ร้านนู๋ปู ดอกไม้สด โดยนางสาวภาวินี พวง
กุหลาบ

จัดซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทาง
D-HOPE กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
จัดทาโปรแกรมที่ผู้ชมลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเองและ
ทดสอบโปรแกรม เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

1,100.00
2,250.00
1,600.00
500.00
1,600.00
2,950.00
700.00

4

3170200255090
3170600307445
1179900102786

จัดซื้อพวงมาลา เพื่อใช้ในพิธกี ารวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช “วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ปีพทุ ธศักราช 2562

14/5

3

15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562

1/10
12/30
02/05
01/002

3

15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562
25 เม.ย. 2562

1/3
14/11
012/003

2

ที่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/
ชื่อผู้ประกอบการ (3)
รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
(1) เลขประจาตัวประชาชน (2)
5
3170100275811
ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ โดยนางสุนันทา สร้อยคาหลา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะทางาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
สิงห์บรุ ี และจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2562
6

7

3170600307445

ร้านปักกิ่งฟูล โดยนางสาวกีรติกา ทาบุ้ง

3170100275811

จัดซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

เอกสารอ้างอิง (6)
จานวนเงินรวมที่
เหตุผล
จัดซื้อจัดจ้าง (5)
วันที่
เลขที่ สนันสนุน (7)
1,040.00 18 เมษายน 2562 04/26
3

6,940.00 19 เมษายน 2562

14/23

ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ โดยนางสุนันทา สร้อยคาหลา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

1,560.00 19 เมษายน 2562

04/30

3170600307445

ร้านปักกิ่งฟูล โดยนางสาวกีรติกา ทาบุ้ง

จัดซื้อวัสดุ โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ (อก
ส.อ.)

5,040.00

5 เมษายน 2562

14/22

3170100275811

ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ โดยนางสุนันทา สร้อยคาหลา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการ
เวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ (อกส.อ.)

660.00

5 เมษายน 2562

04/29

3

3

เอกสารอ้างอิง (6)
จานวนเงินรวมที่
จัดซื้อจัดจ้าง (5)
วันที่
เลขที่
6,000.00 7 พฤษภาคม 2562
1/9

เหตุผล
สนันสนุน (7)
3

ซื้อวัสดุ โครงการประชุมคณะทางานบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด
ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ โดยนางสุนันทา สร้อยคาหลา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการประชุมคณะทางาน
บริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ระดับจังหวัด

1,125.00 14 พฤษภาคม 2562

1/10

3

2,000.00 23 พฤษภาคม 2562

05/13

ที่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/
ชื่อผู้ประกอบการ (3)
(1) เลขประจาตัวประชาชน (2)
8
3170600307445
ร้านปักกิ่งฟูล โดยนางสาวกีรติกา ทาบุ้ง

9

3170600307445
3170100275811

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
ซื้อกระเป๋าเพื่อใส่เอกสาร โครงการการคัดสรรสุด
ยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562
(OTOP Product Champion : OPC)

ร้านปักกิ่งฟูล โดยนางสาวกีรติกา ทาบุ้ง

10

3170100275811

ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ โดยนางสุนันทา สร้อยคาหลา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะทางาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
สิงห์บรุ ี และจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2562

1,040.00 21 พฤษภาคม 2562

05/16

3

11

3170600307445

ร้านปักกิ่งฟูล โดยนางสาวกีรติกา ทาบุ้ง

ซื้อวัสดุสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสา
พัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

1,020.00

5 มิถุนายน 2562

02/01

3

12

3170100236859

ร้านเชยสาครก๊อปปี้

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โครงการ
สนับสนุนการดาเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจัด
ประเภทชุมชนท่องเที่ยว

900.00

6 มิถุนายน 2562

03/08

3

13

3170100037481

ร้านสองพี่น้อง โดยนายติณภพ แสงศรี

จ้างเหมาออกแบบ จัดทา และติดตั้ง ป้าย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก
และ NO FOAM คัดแยกขยะก่อนทิ้งในตลาด
ประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดสิงห์บรุ ี กิจกรรม
ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาช่องทางการตลาด

4,200.00 12 มิถุนายน 2562

019/02

3

ที่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/
ชื่อผู้ประกอบการ (3)
(1) เลขประจาตัวประชาชน (2)
14
3170600307445
ร้านปักกิ่งฟูล โดยนางสาวกีรติกา ทาบุ้ง

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

3170100275811

ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ โดยนางสุนันทา สร้อยคาหลา จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

15

3170100275811

16

3170600307445

17

3170600307445

18

3170600307445

ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ โดยนางสุนันทา สร้อยคาหลา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนดีเด่นเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2562
ร้านปักกิ่งฟูล โดยนางสาวกีรติกา ทาบุ้ง
วัสดุ โครงการประกวดหมู่บา้ นสารสนเทศชุมชน
ดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ
ร้านปักกิ่งฟูล โดยนางสาวกีรติกา ทาบุ้ง
จัดซื้อวัสดุ โครงการการจัดทาสารสนเทศตาบล
ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ร้านปักกิ่งฟูล โดยนางสาวกีรติกา ทาบุ้ง
ซื้อวัสดุ กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โครงการเชิดชู
เกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

19

3170400006441

ร้านสิงห์ล้านป้าย โดยนายนเรศ เส็งสุข

20

1170600069262
3170600307445
3170600309081

ร้านบุญสิริ โดยนายพงศกร เสือเอี่ยม
ร้านปักกิ่งฟูล โดยนางสาวกีรติกา ทาบุ้ง
ร้านนพรัตน์ อิงค์เจ็ท โดยนายศุภชัย นพรัตน์

21

จานวนเงินรวมที่
จัดซื้อจัดจ้าง (5)
1,700.00

1,200.00

เอกสารอ้างอิง (6)
วันที่
เลขที่
5 มิถุนายน 2562
1/30

เหตุผล
สนันสนุน (7)
3

5 มิถุนายน 2562

06/06

680.00 11 มิถุนายน 2562

05/06

3

600.00 28 พฤษภาคม 2562

1/16

3

1,800.00 30 พฤษภาคม 2562

1/17

3

1,410.00 14 มิถุนายน 2562

2/13

3

จ้างทาป้ายฟิวเจอร์บอร์ดข้อมูลของหมู่บา้ น
สารสนเทศชุมชนดีเด่น โครงการประกวดหมู่บา้ น
สารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวติ

1,800.00

7 มิถุนายน 2562

9/14

3

จ้างถ่ายเอกสาร โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
บริหารจัดการหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี
ประจาปีงบประมาณดทพ.ศ.
2562ลประกอบ
จ้างเหมาออกแบบและจั
าป้ายไวนิ
โครงเหล็ก และจ้างเหมาออกแบบและจัดทา
เอกสารผลงาน กิจกรรมนาเสนอผลการส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ

3,440.00 18 มิถุนายน 2562
9,110.00 14 มิถุนายน 2562
2,000.00 21 มิถุนายน 2562

3/12
2/12
97/15

3
3

ที่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/
ชื่อผู้ประกอบการ (3)
(1) เลขประจาตัวประชาชน (2)
22
0175560000255
บริษทั ณัฐพงษ์การช่างสิงห์บรุ ี จากัด

23

0175560000255

บริษทั ณัฐพงษ์การช่างสิงห์บรุ ี จากัด

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสิงห์บรุ ี (เปลี่ยนเบรกเกอร์
เครื่องปรับอากาศขนาด 40A)
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้ในสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บรุ ี (ติดตั้งบริเวณพื้นที่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ - เปลี่ยนท่อน้าทิ้ง
เครื่องปรับอากาศ)

เอกสารอ้างอิง (6)
จานวนเงินรวมที่
เหตุผล
จัดซื้อจัดจ้าง (5)
วันที่
เลขที่ สนันสนุน (7)
3,745.00 27 พฤษภาคม 2562 46/2562
1

535.00 21 มิถุนายน 2562 50/2562

79,495.00
หมายเหตุ : เงือ่ นไขการบันทึกข้อมูล
(1) ระบุลาดับที่เรียงตามลาดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการ
(5) ระบุจานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจานวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวนั ที่ / เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกาลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3

1

