
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

1 1100800444644 รุ่งเรืองอิงค์เจ็ท จ้างเหมาบริการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน 7,200.00           7/4/2565 CNTR-00095/65
โครงการเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

2 3159900057183 ร้านไทยวิวัฒน์ ซ้ือผ้าผูกประดับ ตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระบาท 12,500.00         7/4/2565 CNTR-00094/65
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี

3 3102101896820 นางวันดี ปัญญาพร ซ้ือธงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการเตรียมรับเสด็จ 195,700.00       7/4/2565 CNTR-00097/65
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

4 3150100095147 นายสวิก ตราชู ซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลท่ี 10 และ 9,500.00           7/4/2565 CNTR-00096/65
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

5 3150300128847 นางสาวลัดดา แคดี จ้างเหมาบริการจัดหารถรับ-ส่งประชาชนร่วมรับเสด็จ 7,500.00           7/4/2565 CNTR-00099/65
ตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

6 3140700148063 นายจิรวัฒน์ ประเสริฐพงษ์ จ้างเหมาบริการจัดหาไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ืออ านวยความ 27,000.00         7/4/2565 CNTR-00098/65
สะดวกให้ประชาชนตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

7 5150399010050 ร้านวิฑูรย์ จัดซ้ือหินคลุกลงไหล่ทางหนองเจ็ดเส้น 200,000.00       7/4/2565 CNTR-00100/65

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู่ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญหรือสัญญำข้อตกงลป็นหนังซ้ือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 3 (เดือนเมษำยน 2565 ถึง เดือนมิถุนำยน 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำยทอง อ ำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง
เอกสำรอ้ำงอิง



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

เอกสำรอ้ำงอิง

8 1100800444644 รุ่งเรืองอิงค์เจ็ท จ้างท าป้ายไวนิลจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 300.00              8/4/2565 CNTR-00102/65
ปี 2565 จ านวน 1 รายการ

9 3140800186412 ส าราญ ค้าวัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 6 142,000.00       20/4/2565 CNTR-00101/65

10 165535000166 บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จ ากัด จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 10,420.73         20/4/2565 CNTR-00105/65
81-0842 อท

11 3640100328732 ช่างแดงเซอร์วิส จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์น่ังส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 2,700.00           21/4/2565 CNTR-00104/65
กจ 9517 อยเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001 50 0001

12 713560000525 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอายยางมิกซ์ จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป 300 ถุง 39,600.00         29/4/2565 CNTR-00123/65

13 3150100068271 ร้านไก่ โฆษณา จ้างท าป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 300.00              5/5/2565 CNTR-00125/65
ประจ าปีงบประมาณ 2565

14 845552003961 บริษัท เอสทีเอส ซีสเท็ม แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ ค่าจ้างจัดการระบบเว็บไซต์หน่วยงาน 16,050.00         6/5/2565 CNTR-00128/65
จ ากัด

15 725563000030 บริษัทมหาซอฟท์ จ ากัด โครงการติดต้ังระบบวิทยุส่ือสาร พร้อมอุปกรณ์ 197,950.00       20/5/2565 CNTR-00127/65
เคร่ืองรับส่ง

16 2671000016642 ร้านทิพวรรณการไฟฟ้า โดยนางทิพวรรณ ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร 6 รายการ 9,780.00           20/5/2565 CNTR-00132/65
พุ่มพันธ์ุวงษ์

17 3100800170907 ร้านบุญรอดพาณิชย์ ซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โครงการ 26,000.00         23/5/2565 CNTR-00150/65
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปริธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

เอกสำรอ้ำงอิง

18 2671000016642 ร้านทิพวรรณการไฟฟ้า โดยนางทิพวรรณ ค่าไฟฟ้าและวิทยุ 14 รายการ 54,071.00         25/5/2565 CNTR-00130/65
พุ่มพันธ์ุวงษ์

19 845552003961 บริษัท เอสทีเอส ซีสเท็ม แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ ซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ 26,000.00         26/5/2565 CNTR-00137/65
จ ากัด

20 5150399010050 ร้านวิฑูรย์ โตรงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังทุกซอยท่ีช ารุด 99,000.00         27/5/2565 CNTR-00131/65
หมู่ท่ี 1  -8 ต าบลสายทอง

21 1159900141676 นางสาวศุภมาส ฤทธ์ิกระจ่าง จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 1 รายการ 6,500.00           30/5/2565 CNTR-00154/65

22 994000237260 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับเด็กประถมศึกษา 181,654.72       30/5/2565
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2565 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.

23 994000237260 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย ประจ า 36,680.28         30/5/2565
ภาคเรียนท่ี 1/2565 ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง

24 3150100068271 ร้านไก่โฆษณา จ้างท าป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก 220.00              30/5/2565 CNTR-00138/65
โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ 2565 

25 155563000507 บริษัท กุลติต์ิแอร์ เซลแอนด์ เซอร์วิส จ ากัด จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 106,000.00       1/6/2565 CNTR-00136/65
ส านักงาน จ านวน 5 รายการ

26 3159900057183 ร้านไทยวิวัฒน์ ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 12 รายการ ส านักปลัด 13,025.00         8/6/2565 CNTR-00147/65



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

เอกสำรอ้ำงอิง

27 1159900123848 ชรินค้าวัสดุ โดย นางสาวเยาวลักษณ์ มีศิริ จ้างเหมาซ่อมแซม และบ ารุงรักษาท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 5 23,400.00         9/6/2565 CNTR-00142/65
คลองคะเชนทร์

28 3159800095211 ป้ันหลี 2552 ซ้ือวัสดุก่อสร้างจ านวน 13 รายการ 8,527.90           9/6/2565 CNTR-00144/65

29 3159800089873 นางสาวบุญสม จับสงวน จัดซ้ือน้ าด่ืม (น้ าแก้ว) 1 รายการ 1,140.00           9/6/2565 CNTR-00145/65

30 3159900057183 ร้านไทยวิวัฒน์ ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 27 รายการ 22,907.00         13/6/2565 CNTR-00146/65

31 3150300153537 นายปุณณรัตน์ โสภิษฐพงษ์ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจ าทาง) ตามโครงการ 24,000.00         16/6/2565 CNTR-00149/65
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

32 3150100068271 ร้านไก่ โฆษณา จ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการ 450.00              16/6/2565 CNTR-00148/65
เรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

33 1159900123848 ชรินค้าวัสดุ โดย นางสาวเยาวลักษณ์ มีศิริ จ้างเหมาซ่อมแซม และบ ารุงรักษาท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 5 20,000.00         17/6/2565 CNTR-00152/65
คลองคะเชนทร์ (หน้าโรงเป็ดนายบุญเน่ือง)

34 3190900335479 ห้างรุ่งเจริญอินเตอร์เทรด ซ้ือวัสดุอ่ืน จ านวน 6 รายการ เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ือง 68,533.50         17/6/2565 CNTR-00151/65
กรองน้ าประจ าหมู่บ้าน

35 994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการปกครอง ซ้ือใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย จ านวน 100 เล่ม 3,500.00           21/6/2565 CNTR-00153/65

36 1159900123848 ชรินค้าวัสดุ โดย นางสาวเยาวลักษณ์ มีศิริ จ้างเหมาขุดลอกระบายน้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ 6 14,000.00         30/6/2565 CNTR-00169/65

37 994000231407 สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิทอง จ ากัด (สาขา00002) จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนมีนาคม 2565 23,273.90         8/4/2565 CNTR-00093/65



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

เอกสำรอ้ำงอิง

38 1159900223869 นางสาวอรวรรณ สุ่มประเสริฐ โครงการพิทักษ์รักษาใว้ซ่ึง ชาติ ศาสนา 3,400.00           8/4/2565 CNTR-00092/65
พระมหากษัตริย์ อันเป็นท่ียึดเหน่ียวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจ

39 1150400071255 ร้านชัยวัฒน์ ทรัพย์โฉม ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 38,500.00         8/4/2565 CNTR-00091/65

40 994000231407 สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิทอง จ ากัด (สาขา00002) จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนเมษายน 2565 15,344.60         10/5/2565 CNTR-00126/65
 

41 3159900057183 ร้านไทยวิวัฒน์ ซ้ือวัสดุส านักงานกองการศึกษา จ านวน 1 รายการ 1,085.00           30/5/2565 CNTR-00129/65

42 994000237260 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับเด็กประถมศึกษา 181,654.72       12/7/2565 CNTR-00172/65
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2565 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.

43 994000237260 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย ประจ า 36,680.28         12/7/2565 CNTR-00171/65
ภาคเรียนท่ี 1/2565 ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

44 994000231407 สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิทอง จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนกองช่าง 23,137.80         1/6/2565 CNTR-00133/65
 (สาขา00002)

45 3150100068271 ร้านไก่โฆษณา จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม 4,050.00           2/6/2565 CNTR-00134/65
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

46 994000231407 สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิทอง จ ากัด (สาขาท่ี 00002) จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 18,336.80         8/6/2565 CNTR-00140/65

47 723561000782 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สุพรรณ บาดาล 999 โครงการเจาะบ่อบาดาลลานอิสรภาพ 109 หมู่ท่ี 6 499,000.00       14/6/2565 CNTR-00143/65

2,458,573.23    รวมเป็นเงิน


