
เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ รำยกำรพัสดุท่ี จ ำนวนเงินรวมท่ี
เลขประจ ำตัวประชำชน จัดซ้ือจัดจ้ำง จัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

1 3729900096167 นำยสุรพัฐ ม่วงน้อย
จ้ำงเหมำจัดท ำตรำยำงและเปล่ียนตรำยำงหมึกในตัว
 ส ำหรับกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว 
จ ำนวน 7 อัน

1,790.00 ๕-ก.ค.-๖๕ 59/2565 1

2 0723555000334 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ดี ไอเดีย ไซน์

จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ เพ่ือใช้ส ำหรับ
โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชน (กำรสำน
ตะกร้ำจำกหวำยเทียม) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
วัดดำว อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนำด 1x3 เมตร 
             จ ำนวน 1 ป้ำย

330.00 ๗-ก.ค.-๖๕ 60/2565 1

3 0723563000381 หจก.พรหมประสิทธ์ิ 99

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ส ำหรับโครงกำรจิตอำสำ
พัฒนำ “เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ” องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวัดดำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 จ ำนวน 5 รำยกำร

4,409.00 ๗-ก.ค.-๖๕ 49/2565 1

4 3729900065822 นำงสำวพีรดำ ปฏิทัศน์

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ส ำหรับโครงกำรส่งเสริม
กสิกรรมไร้สำรพิษ (เตำเผำถ่ำนกัมมันต์) องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลวัดดำว อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัด
สุพรรณบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
จ ำนวน 1 รำยกำร ได้แก่ เตำเผำถ่ำน ขนำด 200 
ลิตร จ ำนวน 1 เตำ

3,000.00 ๒๖-ก.ค.-๖๕ 54/2565 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดดาว อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร
เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน



เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ รำยกำรพัสดุท่ี จ ำนวนเงินรวมท่ี
เลขประจ ำตัวประชำชน จัดซ้ือจัดจ้ำง จัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร
เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

5 0723555000334 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ดี ไอเดีย ไซน์

จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ เพ่ือใช้ส ำหรับ
โครงกำรส่งเสริมกสิกรรมไร้สำรพิษ (เตำเผำถ่ำนกัม
มันต์) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว อ ำเภอบำง
ปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ขนำด 1x3 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย

330.00 ๒๖-ก.ค.-๖๕ 63/2565 1

6 0723535000126
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ด ำรงเจริญ

บริกำร

ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว จ ำนวน 3 คัน 
 ได้แก่ หมำยเลขทะเบียน กค-1608 สุพรรณบุรี , 
หมำยเลขทะเบียน กท 8945 สุพรรณบุรี , รถยนต์
 อปพร. หมำยเลขทะเบียน บย-1794 สุพรรณบุรี ,
 เคร่ืองตัดหญ้ำ และเคร่ืองฉีดยำหญ้ำ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลวัดดำวประจ ำเดือนกรกฎำคม
2565

4,673.60 ๘-ก.ค.-๖๕ 51/2565 1

7 0723555000334 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ดี ไอเดีย ไซน์

จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำลักษณ์
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระ
บรมรำชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกำส มหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ 90 พรรษำ 12 สิงหำคม 
2565 ตำมโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว อ ำเภอบำงปลำ
ม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 ขนำด 6.00x2.40 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย

1,584.00 ๘-ส.ค.-๖๕ 65/2565 1



เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ รำยกำรพัสดุท่ี จ ำนวนเงินรวมท่ี
เลขประจ ำตัวประชำชน จัดซ้ือจัดจ้ำง จัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร
เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

8 3720400239513 ร้ำนซอไดนำโม

ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ.2565 ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำงขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลวัดดำว หมำยเลขทะเบียนครุภัณฑ์
 ๐๐๑-47-0001 หมำยเลขทะเบียน กค 1608 
สุพรรณบุรี จ ำนวน 1 รำยกำร ได้แก่ แบตเตอร่ี 
พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 ลูก

2,900.00 ๘-ส.ค.-๖๕ 61/2565 1

9 0723555000334 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ดี ไอเดีย ไซน์

จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ เพ่ือใช้ส ำหรับ
โครงกำร “เสริมสร้ำงคุณธรรม และจริยธรรมใน
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำน
จ้ำง” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนำด 1x3 
เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย

330.00 ๑๑-ส.ค.-๖๕ 67/2565 1

10 3620400612487 ร้ำนสตำร์ก๊อปป้ี

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ส ำหรับโครงกำร
“เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง” ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ ำนวน 3 รำยกำร

1,575.00 ๑๑-ส.ค.-๖๕ 62/2565 1

11 3729900067205 นำยเกษมพร คเณศวรำนันท์

ซ้ือวัสดุท่ีจ ำเป็นในกำรประกอบกิจกรรมตำม
โครงกำรคัดแยก แลกไข่ ใส่ใจส่ิงแวดล้อมใน
ครัวเรือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 จ ำนวน
 2 รำยกำร

2,110.00 ๑๙-ส.ค.-๖๕ 64/2565 1

12 0723535000126
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ด ำรงเจริญ

บริกำร

ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง น้ ำมันเบนซิน จ ำนวน 10 ลิตร 
ตำมโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565

373.20 ๑๙-ส.ค.-๖๕ 65/2565 1



เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ รำยกำรพัสดุท่ี จ ำนวนเงินรวมท่ี
เลขประจ ำตัวประชำชน จัดซ้ือจัดจ้ำง จัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร
เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

13 0723535000126
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ด ำรงเจริญ

บริกำร

ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว จ ำนวน 3 คัน 
 ได้แก่ หมำยเลขทะเบียน กค-1608 สุพรรณบุรี , 
หมำยเลขทะเบียน กท 8945 สุพรรณบุรี , รถยนต์
 อปพร. หมำยเลขทะเบียน บย-1794 สุพรรณบุรี ,
 เคร่ืองตัดหญ้ำ และเคร่ืองฉีดยำหญ้ำ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลวัดดำว ประจ ำเดือนสิงหำคม
2565

7,380.00 ๘-ก.ค.-๖๕ 51/2565 1

14 0723535000126
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ด ำรงเจริญ

บริกำร

ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับรถบรรทุกน้ ำ 
ขนำด 6,000 ลิตร ย่ีห้อ Mitsubishi หมำยเลข
ครุภัณฑ์ ศสพ 05-19 หมำยเลขทะเบียน 
83-1615 สุพรรณบุรี เพ่ือปฏิบัติงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยประจ ำเดือนกันยำยน 2565

2,000.00 ๑-ก.ย.-๖๕ 67/2565 1

15 3251100031190  ร้ำนณัชชำ ก๊อปป้ี

จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มข้อบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2566 จ ำนวน 30 เล่ม เข้ำเล่ม
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 จ ำนวน 2 เล่ม 
และเข้ำเล่มเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำข้อบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว จ ำนวน 2 เล่ม

3,500.00 ๙-ก.ย.-๖๕ 70/2565 1

16 0315558000462 บริษัท เพ็ชรสำยสวัสด์ิ จ ำกัด
จัดซ้ือหนังสือประวัติศำสตร์ชำติไทย ฉบับสมบรูณ์ ปี
 2564 จ ำนวน 4 เล่ม

3,960.00 ๑๔-ก.ย.-๖๕ 68/2565 1



เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ รำยกำรพัสดุท่ี จ ำนวนเงินรวมท่ี
เลขประจ ำตัวประชำชน จัดซ้ือจัดจ้ำง จัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร
เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

17 0723535000126
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ด ำรงเจริญ

บริกำร

ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว จ ำนวน 3 คัน 
 ได้แก่ หมำยเลขทะเบียน กค-1608 สุพรรณบุรี , 
หมำยเลขทะเบียน กท 8945 สุพรรณบุรี , รถยนต์
 อปพร. หมำยเลขทะเบียน บย-1794 สุพรรณบุรี ,
 เคร่ืองตัดหญ้ำ และเคร่ืองฉีดยำหญ้ำ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลวัดดำว ประจ ำเดือนกันยำยน
2565

8,700.00 ๘-ก.ค.-๖๕ 51/2565 1

18 0723535000126
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ด ำรงเจริญ

บริกำร

จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง (ประเภทน้ ำมันเบนซิน) 
ส ำหรับเรือก ำจัดวัชพืช หมำยเลขครุภัณฑ์ 
033-64-0005 ขนำด 13 แรงม้ำ จ ำนวน 1 ล ำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เพ่ือก ำจัดวัชพืชท่ีกีด
ขวำงทำงน้ ำในพ้ืนท่ีต ำบลวัดดำว ประจ ำเดือน 
กันยำยน 2565

2,000.00 ๔-ส.ค.-๖๕ 55/2565 1

50,944.80 บำทรวมจ ำนวนเงินท่ีจัดซ้อจัดจ้ำง ประจ ำไตรมำสท่ี 4 เป็นจ ำนวน


