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

1 994000231407 สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิทอง จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนมกราคม 2565 9,474.40            3/1/2565 CNTR-00052/65

2 3159800089873 นางสาวบุญสม จับสงวน จัดซ้ือน้ าด่ืม (น้ าแก้ว) และน้ าแข็งบด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายรับรอง 380.00               10/1/2565 CNTR-00045/65
การจัดโครงการแว่น พ่ีเพ่ือน้อง จ านวน 2 รายการ

3 1139900175171 ร้านออโต้ไอที จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เลขครุภัณฑ์ 500.00               14/1/2565 CNTR-00046/65
614510009 จ านวน 1 รายการ

4 3190900335479 ห้างรุ่งเจริญอินเตอร์เทรด จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ จ านวน 10 รายการ กองช่าง  299,118.50       31/1/2565 CNTR-00049/65

5 155560000531 พีพี เฟอร์นิเทค อ่างทอง จ ากัด จัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหาร 15,000.00         31/1/2565 CNTR-00050/65

6 994000237260 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับเด็กประถมศึกษา ประจ า 30,458.90         31/1/2565 CNTR-00059/65
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

7 994000237260 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย ประจ า 7,874.74            31/1/2565 CNTR-00060/65
ภาคเรียนท่ี 2/2564 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

8 994000231407 สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิทอง จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 10,916.20         1/2/2565 CNTR-00064/65

9 1100800444644 รุ่งเรืองอิงค์เจ็ท จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ก าหนดย่ืนแบบและช าระภาษี 3,100.00            2/2/2565 CNTR-00057/65
ปี 2565 จ านวน 2 ป้าย

10 725563000030 บริษัทมหาซอฟท์ จ ากัด จัดซ้ือเคร่ืองสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ 73,295.00         3/2/2565 CNTR-00053/65

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู่ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญหรือสัญญำข้อตกงลป็นหนังซ้ือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือนมีนำคม 2565)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำยทอง อ ำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง
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11 155560000417 บริษัท อชิรแมชชีนเนอรี จ ากัด จ้างเหมาบริการปรับเกล่ียคันดินบริเวณปากท่อระบายน้ า 3,210.00            3/2/2565 CNTR-00056/65
(บริเวณถนนสาย 309 ฝ่ังตรงข้ามศาลาขาว หมู่ท่ี 8)

12 5150399010050 ร้านวิฑูรย์ จ้างเหมาขุด ร้ือคันดิน พร้อมปรับเกล่ียแต่งพ้ืนท่ี (บริเวณหมู่ท่ี 8 34,500.00         8/2/2565 CNTR-00055/65
 ข้างบ้าน นายวิชิต โพธ์ิสุวรรณ์) 

13 1179900249418 เกสรี ยานยนต์ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 81-0109 73,000.00         8/2/2565 CNTR-00058/65
อ่างทอง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416 51 0009 อบต.สายทอง

14 994000231407 สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิทอง จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนขุดลอกคลอง 18,855.00         18/2/2565 CNTR-00077/65
 (กองช่าง) ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

15 1159900119662 ร้าน ช รุ่งเรือง จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3 รายการ 1,680.00            22/2/2565 CNTR-00061/65

16 1139900175171 ร้านออโต้ไอที จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416540018 3,500.00            22/2/2565 CNTR-00062/65
จ านวน 5 รายการ

17 3159800089873 นางสาวบุญสม จับสงวน จัดซ้ือน้ าด่ืม (น้ าแก้ว) จ านวน 1 รายการ 1,140.00            22/2/2565 CNTR-00063/65

18 3800600588057 ฟุตซอลช็อบ จัดซ้ือวัสดุกีฬาตามโครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬาประจ าปีงบประมาณ 9,750.00            2/3/2565 CNTR-00073/65
พ.ศ.2565 จ านวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 3190900335479 ห้างรุ่งเจริญอินเตอร์เทรด โครงการติดต้ังเคร่ืองกองน้ าหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ท่ี 5 129,791.00       4/3/2565 CNTR-00065/65

20 3159900057183 ร้านไทยวิวัฒน์ จัดซ้ือวัสดุส านักงานกองการศึกษา จ านวน 19 รายการ 8,651.00            4/3/2565 CNTR-00076/65

21 5100299080111 ร้านรุ่งเรืองการค้า จัดซ้ือวัสดุดับเพลิง 2 รายการ 31,500.00         8/3/2565 CNTR-00074/65

22 5100299080111 ร้านรุ่งเรืองการค้า จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายงานดับเพลิง จ านวน 3 รายการ 9,250.00            8/3/2565 CNTR-00075/65
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23 3159800089873 นางสาวบุญสม จับสงวน โครงการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน 760.00               11/3/2565 CNTR-00078/65

24 3150100068271 ร้านไก่โฆษณา โครงการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน 450.00               11/3/2565 CNTR-00080/65

25 155561000526 บริษัท เอส พี เอส ซัพพลาย แอยนด์ เซอร์วิส จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ ส านักปลัด 43,500.00         15/3/2565 CNTR-00078/65
จ ากัด

26 994000237260 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย ประจ าภาคเรียน 19,894.08         22/3/2565 CNTR-00081/65
ท่ี 2/2564 ประจ าเดือนมีนาคม 2565 ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

27 994000237260 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับเด็กประถมศึกษา ประจ าภาค 76,948.80         22/3/2565 CNTR-00082/65
เรียนท่ี 2 เดือน มี.ค.-เม.ย. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. 

28 2671000016642 ร้านทิพวรรณการไฟฟ้า โดยนางทิพวรรณ ซ้ือเคร่ืองสกัดคอนกรีต จ านวน 1 เคร่ือง 25,800.00         24/3/2565 CNTR-00087/65
พุมพันธ์ุวงษ์

29 2671000016642 ร้านทิพวรรณการไฟฟ้า โดยนางทิพวรรณ จัดซ้ือเคร่ืองตัดถนน จ านวน 1 เคร่ือง องค์การบริหารส่วนต าบล 32,000.00         24/3/2565 CNTR-00088/65
พุมพันธ์ุวงษ์ สายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 2671000016642 ร้านทิพวรรณการไฟฟ้า โดยนางทิพวรรณ จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ มอเตอร์เคร่ืองกรองน้ า 6,400.00            24/3/2565 CNTR-00089/65

พุมพันธ์ุวงษ์
31 3150300164690 ร้านเพ้นท์น้ าด่ืม จัดซ้ือน้ าด่ืม (น้ าแก้ว) จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้ในกิจกรรมจิตอาสา 2,280.00            24/3/2565 CNTR-00083/65

พัฒนาพ้ืนท่ีปรับภูมิทัศน์อุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้น โครงการพิทักษ์
รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

32 1159900223869 นางสาวอรวรรณ สุ่มประเสริฐ จัดซ้ือน้ าด่ืมจ านวน 2 รายการ ปรับภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จ หรือ 3,400.00            29/3/2565 CNTR-00092/65
เส้นทางไปยังอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น

986,377.62      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน


