


วันที่ เลขที่
1  3730500122138 ร้านจุฑามณี โฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ 1,200.00 2/4/2563 เลขที ่2000669392 1

2  3730101578324 สมชายเครน
ซ้ืน้้ามันไฮดรอลิคและซ่อมซีล 

89-8908 นฐ.
8,303.20 2/4/2563 เลขที ่3001676012 1

3  3730500122138 ร้านจุฑามณี โฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ 6,700.00 2/4/2563 เลขที ่2000669219 1
4  4740200004511 ศึกษาภัณฑ์ทิพากร อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 2,993.00 2/4/2563 เลขที ่2000668945 1
5  0735560004301 บริษัท กรแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง จ้ากัด ป้ายประชาสัมพันธ์ 10,400.40 2/4/2563 เลขที ่2000669000 1

6  3730100949434 สมชัยการช่าง
ติดต้ังราวบันไดบริเวณหน้าอาคาร

ส้านักงาน
3,000.00 7/4/2563 เลขที ่2000683294 1

7  3760700310256 อู่ ชิตเซอร์วสิ ซ่อมรถยนต์ 89-8908 นฐ. 1,780.00 7/4/2563 เลขที ่3001678715 1

8  0135556022941 บริษัท ดอกแก้ว 999 จ้ากัด
จ้างเหมาสร้างเวทีและฉากหลังเวที

ห้องประชุมชั้น 4 ชั่วคราว
93,528.70 7/4/2563 เลขที ่3001677885 1

9  3760700310256 อู่ ชิตเซอร์วสิ ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ 11,180.00 7/4/2563 เลขที ่2000683334 1

10  0135556022941 บริษัท ดอกแก้ว999 จ้ากัด
กั้นห้องอาคารพัสดุเพือ่สร้างเป็น

ห้องปฏิบัติงานฮอทไลน์
42,225.62 10/4/2563 เลขที ่2000703461 1

11  0135556022941 บริษัท ดอกแก้ว999 จ้ากัด
จัดซ้ือชั้นเก็บเอกสารงานก่อสร้าง

ให้กับแผนกก่อสร้าง
8,560.00 10/4/2563 เลขที ่2000703345 1

12  3760700310256 อู่ ชิตเซอร์วสิ ซ่อมรถยนต์ 84-2366 นฐ. 1,640.00 10/4/2563 เลขที ่3001682749 1
13  1101800509151 น.ส.ศุภยา บุญประคอง เจลล้างมือ 7,040.00 10/4/2563 เลขที ่2000703604 1
14  0103548047415 หจก.วนิเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ หมึกปร้ีน 44,230.00 10/4/2563 เลขที ่2000703269 1

15  0135556022941 บริษัท ดอกแก้ว999 จ้ากัด
กั้นห้องอาคารศูนย์ปฏิบัติการ

ระบบไฟฟ้าชั้น 2
32,421.00 10/4/2563 เลขที ่2000703387 1

16  3730100949434 ร้าน สมชัยการช่าง ซ่อมแซมฝ้าหลังคาอาคารชั่วคราว 15,435.00 10/4/2563 เลขที ่2000703696 1
17  3730200364101 ศรีสุขจรพาณิชย์ กระดานไลน์บอร์แม่เหล็ก 19,377.70 14/4/2563 เลขที ่2000719520 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2562)
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วันที่ เลขที่
18  0205559024927 บริษัท ไคโตะ จ้ากัด เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 9,630.00 14/4/2563 เลขที ่3001684401 1
19  3730200127649 ส.สยามออโต้เซอร์วสิ ปะยาง รถยนต์ 85-1836 นฐ. 150 14/4/2563 เลขที ่3001684920 1
20  3730200132502 นายสีหณุ สิงห์เรือง ย้ายแอร์อาคารส้านักงาน ชั้น 3 6,500.00 14/4/2563 เลขที ่2000720593 1
21  3460500117331 ร้านกิตติเฟร์ม อาร์ท แอนด์ โปรดักส์ ป้ายพลาสวดู 16,700.00 14/4/2563 เลขที ่2000719015 1
22  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากัด กระดาษเช็ดมือ 3,590.00 14/4/2563 เลขที ่2000720763 1
23  0735560008277 บริษัท เอส.เค แสตนเลส กรุ๊ป จ้ากัด อ่างล้างมือ 14,980.00 14/4/2563 เลขที ่2000719160 1
24  0735555002479 บริษัท จีแอนด์ เจ คอมพิวเตอร์ จ้ากัด เคร่ืองอ่าน DVD 750 14/4/2563 เลขที ่2000719431 1
25  1709901013650 ร้าน ธนัญญา โฆษณา ป้ายไวนิล 4,620.00 15/4/2563 เลขที ่2000734867 1
26  1739900504027 น.ส.อินทิราสวน ค่าถ่ายเอกสาร 1,875.00 15/4/2563 เลขที ่2000735049 1
27  1739900504027 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 1,014.25 15/4/2563 เลขที ่2000735168 1
28  1739900504027 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 2,938.50 15/4/2563 เลขที ่2000734988 1

29  0135556022941 บริษัท ดอกแก้ว999 จ้ากัด
ติดต้ังพาร์ทิชั่น เพือ่ป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ Covid-19

26,750.00 15/4/2563 เลขที ่2000737070 1

30  3730300695738 นางสาวสุพร แก้วมณี ซ่อมแซมโรงคัดแยกขยะ 48,000.00 15/4/2563 เลขที ่2000734916 1

31  1739900504027 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 675 15/4/2563 เลขที ่2000734967 1

32  1739900504027 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 1,956.25 15/4/2563 เลขที ่2000735010 1

33  1739900504027 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 6,782.50 15/4/2563 เลขที ่2000735112 1

34  0135556022941 บริษัท ดอกแก้ว999 จ้ากัด
กั้นห้องควบคุมเคร่ืองเสียงห้อง

ประชุมชั้น 4
26,214.96 15/4/2563 เลขที ่2000737020 1

35  0735555005311 หมุ่นเทรลเลอร์ ซ่อมรถยนต์ 85-4934 นฐ. 67,945.00 16/4/2563 เลขที ่3001679491 1

36  3730101578324 สมชายเครน ซ่อมสวา่น รถยนต์ 89-6967 นฐ. 4,280.00 16/4/2563 เลขที ่3001687609 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
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37  3730600289620 นายวฒิุพงษ์ วงกลม
จ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้าอาคาร

ส้านักงาน กฟอ.ก้าแพงแสน
79,510.00 16/4/2563 เลขที ่3001682025 1

38  3730101578324 สมชายเครน
ซ่อมเปล่ียนสายไฮดรอลิก รถยนต์ 

84-2366 นฐ.
1,391.00 16/4/2563 เลขที ่3001687611 1

39  3710100489816 นายสุชิน โทพรมมา
ค่าจ้างฉีดม้าความสะอาดฆ่าเชื้อใน

ส้านักงาน
4,200.00 17/4/2563 เลขที ่2000750418 1

40  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ซ้ือน้้ามันเคร่ือง ไดนามิคพรีเมียร์ 150 17/4/2563 เลขที ่2000750147 1

41  3760700310256 อู่ ชิตเซอร์วสิ ซ่อมรถยนต์ กบ-5046 นฐ. 5,340.00 17/4/2563 เลขที ่2000750068 1

42  1101800509151 น.ส.ศุภยา บุญประคอง เจลล้างมือ 5,881.00 17/4/2563 เลขที ่2000750209 1

43  3730200105157 แมนมอเตอร์ ซ่อมรถยนต์ 86-7731 นฐ. 7,180.00 20/4/2563 เลขที ่2000751675 1

44  3730200105157 แมนมอเตอร์ ซ่อมรถยนต์ ผข-9384 นฐ. 5,520.00 20/4/2563 เลขที ่2000750096 1

45  3730200105157 แมนมอเตอร์ ซ่อมรถยนต์ 87-7389นฐ. 7,530.00 20/4/2563 เลขที ่2000750122 1

46  0735535000730 บริษัท เรืองศิลป์ เฟอร์นิแลนด์ จ้ากัด โต๊ะท้างาน 12,198.00 22/4/2563 เลขที ่3001690279 1

47  0735535000730 บริษัท เรืองศิลป์ เฟอร์นิแลนด์ จ้ากัด ชั้นวางของ 10,646.50 22/4/2563 เลขที ่2000771138 1

48  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 337 22/4/2563
เลขที ่

2000759885/20007
59943

1

49  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 3,382.83 22/4/2563
เลขที ่

2000760528/20007
60555

1
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50  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 5,801.85 22/4/2563

เลขที ่
2000760122/20007
60170/2000760218/

2000760260

1

51  0735535000730 บริษัท เรืองศิลป์ เฟอร์นิแลน์ จ้ากัด โต๊ะท้างาน 36,594.00 22/4/2563 เลขที ่3001690346 1
52  5730400003362 ร้านพูพาณิชย์ ตรายาง 250 22/4/2563 เลขที ่2000771082 1
53  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 18,518.25 22/4/2563 เลขที ่2000758458 1
54  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 3,092.70 22/4/2563 เลขที ่2000759700 1
55  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 17,866.20 22/4/2563 เลขที ่2000761636 1
56  3320101777975 นางสุรีย์ สุขชัยศรี ค่าซักผ้า 2,000.00 22/4/2563 เลขที ่2000771044 1
57  0735535000730 ชั้นวางของ โต๊ะท้างาน 10,646.50 22/4/2563 เลขที ่2000771209 1

58  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 5,573.04 22/4/2563

เลขที ่
2000760672/20007
61314/2000761344/

2000761388

1

59  0735535000730 บริษัท เรืองศิลป์ ดฟอร์นิแลน์ จ้ากัด โต๊ท้างาน 48,792.00 22/4/2563 เลขที ่3001690347 1
60  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 18,960.70 22/4/2563 เลขที ่2000761559 1
61  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 1,030.05 22/4/2563 เลขที ่2000759772 1
62  0735535000730 บริษัท เรืองศิลป์เฟอร์นิแลนด์ จ้ากัด โต๊ะท้างาน 73,188.00 22/4/2563 เลขที ่3001691080 1
63  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 1,347.60 24/4/2563 เลขที ่2000781173 1

64  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 3,037.20 24/4/2563
เลขที ่

2000781545/20007
81583

1
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65  3730200568149 นายวราโชติ สระป้อมแก้ว
งานจ้างเหมาขยายเขต น.ส.นฤมล

 ปัญญามากไพบูลย์
9,583.00 24/4/2563 เลขที ่3001667491 1

66  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 28,468.30 24/4/2563 เลขที ่2000779842 1
67  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 14,108.90 24/4/2563 เลขที ่2000782531 1

68  3730200568149 นายวราโชติ สระป้อมแก้ว
งานจ้างเหมาขยายเขต ยน. ม.6ต.

ห้วยม่วง
30,384.00 24/4/2563 เลขที ่3001672244 1

69  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 15,614.30 24/4/2563 เลขที ่2000785960 1

70  3730200568149 นายวราโชติ สระป้อมแก้ว
งานจ้างเหมาขยายเขต น.ส.

กุลพัฒนี บัวละออ
21,250.00 24/4/2563 เลขที ่3001667482 1

71  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 14,618.60 24/4/2563 เลขที ่2000783005 1

72  3730200568149 นายวราโชติ สระป้อมแก้ว
งานจ้างเหมาขยายเขต นายมุขพล 

ชูกล่ินหอมและพวก
30,270.00 24/4/2563 เลขที ่3001667484 1

73  3730200568149 นายวราโชติ สระป้อมแก้ว
งานจ้างเหมาขยายเขต นายอรทัย 

จันทรค์
25,445.00 24/4/2563 เลขที ่30016677494 1

74  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 23,578.30 24/4/2563 เลขที ่2000778990 1

75  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 15,989.10 24/4/2563 เลขที ่2000775796 1

76  3730200568149 นายวราโชติ สระป้อมแก้ว
งานจ้างเหมาขยายเขต นายเวทิศ 

นฤพันธ์
14,010.00 24/4/2563 เลขที ่3001667478 1

77  3730200568149 นายวราโชติ สระป้อมแก้ว
งานจ้างเหมาขยายเขต นายณัฐ
พงษ์ สระทองพิมพ์และพวก

26,204.00 24/4/2563 เลขที ่3001667477 1

78  0733560000746 หจก.หนองน้้าเปร้ียว อิเล็คทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต นางนงนุช 

บุญฤทธิ์และพวก
51,129.95 27/4/2563 เลขที ่3001679608 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2562)
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79  0733560000746 หจก.หนองน้้าเปร้ียว อิเล็คทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต น.ส.ไปมา

พร ศรีเกล่ือนและพวก
46,938.76 27/4/2563 เลขที ่3001667473 1

80  3730200364349 ร้านศิริเจริญการไฟฟ้า-การยนต์ วสัดุซ่อมแซมอุปกรณ์ส้านักงาน 3,531.00 27/4/2563 เลขที ่2000792369 1
81  3730200364349 ร้านศิริเจริญการไฟฟ้า-การยนต์ เคร่ืองมือช่าง 18,190.00 27/4/2563 เลขที ่3001692398 1
82  3102201873147 นันทนา พันธุ์ไม้ ต้นไม้ 15,080.00 27/4/2563 เลขที ่2000792608 1

83  0733560000746 หจก.หนองน้้าเปร้ียว อิเล็คทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต นายศ
ริตวรรธน์ สูยะนันทน์และพวก

26,156.15 27/4/2563 เลขที ่3001679610 1

84  3730500425297 ร้าน ส.ประเสริฐ อิเล็กทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต นายโยธนิ 

วงค์น้อย
41,794.20 29/4/2563 เลขที ่3001679592 1

85  3730500425297 ร้าน ส.ประเสริฐ อิเล็กทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต ยน.ม.5ต.

กระตีบ
18,182.51 29/4/2563 เลขที ่3001672231 1

86  3730500425297 ร้าน ส.ประเสริฐ อิเล็กทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต นายเกียรติ

ศักด์ิ เลิศปัญญาวฒิุกุล
21,828.00 29/4/2563 เลขที ่3001679601 1

87  3730500425297 ร้าน ส.ประเสริฐ อิเล็กทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต ยน.ม.5ต.

ทุง่ขวาง
17,565.12 29/4/2563 เลขที ่3001672234 1

88  3730500425297 ร้าน ส.ประเสริฐ อิเล็กทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต น.ส.ลาวลัย์

 ศรัทธพุทธ
28,159.19 29/4/2563 เลขที ่3001679595 1

89  3730500425297 ร้าน ส.ประเสริฐ อิเล็กทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต น.ส.ยุพา 

สระทองบ้อง
15,003.54 29/4/2563 เลขที ่3001679597 1

90  3730500425297 ร้าน ส.ประเสริฐ อิเล็กทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต น.ส.จิรา

ภรณ์ แซ่อึ้ง
15,189.72 29/4/2563 เลขที ่3001679598 1

91  3730200568149 นายวราโชติ สระป้อมแก้ว
งานจ้างเหมาขยายเขต ยน.ม.9ต.

ดอนข่อย
68,040.00 5/5/2563 เลขที ่3001672242 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2562)

กรมบญัชกีลาง

ล าดบั
ที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)



วันที่ เลขที่

92  3730200568149 นายวราโชติ สระป้อมแก้ว
งานจ้างเหมาขยายเขต น.ส.

กาญจนา วิิริยะกูล
15,992.00 5/5/2563 เลขที ่3001679603 1

93  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ซ่อมรถยนต์ 87-7389 นฐ. 2,260.00 7/5/2563 เลขที ่2000825075 1
94  3730101578324 อู่ สมชายเครน ซ่อมรถยนต์ 89-8909 นฐ. 20,918.50 7/5/2563 เลขที ่3001693072 1
95  4740200004511 ร้าน ศิุกษาภัณฑ์ทิพากร เคร่ืองเขียน 8,820.00 7/5/2563 เลขที ่2000825178 1
96  3102001897816 ร้านอุไรพันธุ์ไม้ ต้นไม้ 13,100.00 7/5/2563 เลขที ่2000825039 1
97  3760700310256 อู่ชิตเซอร์วสิ ซ่อมรถยนต์ 86-7731 นฐ. 9,990.00 7/5/2563 เลขที ่2000824338 1
98  3760700310256 อู่ชิตเซอร์วสิ ซ่อมรถยนต์ 85-1836 นฐ. 2,260.00 7/5/2563 เลขที ่3001693076 1
99  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ เปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง 1,715.00 7/5/2563 เลขที ่2000824355 1

100  0733560000746 หจก.หนองน้้าเปร้ียวอิเล็คทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต ยน.ม.4ต.

ดอนข่อย
71,108.99 7/5/2563 เลขที ่3001672245 1

101  0733560000746 หจก.หน้องน้้าเปร้ียว อิเล็คทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต น.ส.นงนุช 

แซ่ล้ี
44,550.52 7/5/2563 เลขที ่3001673804 1

102  0733560000746 หจก.หนองน้้าเปร้ียว อิเล็คทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต ยน.ม.1ต.

ดอนข่อย
56,601.93 7/5/2563 เลขที ่3001672248 1

103  3730200132502 นายจิรพนธ ์สระทองจีน ล้านแอร์ 5,800.00 7/5/2563 เลขที ่2000825215 1
104  3730200364101 ร้าน ศรีสุขจรพาณิชย์ อุปกรณ์เคร่ืองมือช่าง 15,868.10 13/5/2563 เลขที ่2000843277 1
105  3730200364101 ร้าน ศรีสุขจรพาณิชย์ อุปกรณ์เครืองมือช่าง 10,437.58 13/5/2563 เลขที ่2000843253 1
106  0735555002479 บริษัท จีแอนด์เจคอมพิวเตอร์ จ้ากัด แบทเตอร์ร่ี 1,120.00 13/5/2563 เลขที ่2000842816 1
107  5730400003362 ร้าน พูพาณิชย์ ตรายาง 3,260.00 13/5/2563 เลขที ่2000842486 1
108  0735560007912 บริษัท เค เอส 1998 จ้ากัด มีดและหินลับมีด 650 13/5/2563 เลขที ่2000842606 1
109  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ น้้ามันเคร่ืองไดนามิค พรีเมียร์ 150 14/5/2563 เลขที ่2000850748 1
110  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 1,266.54 14/5/2563 เลขที ่2000845869 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
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111  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 3,918.56 14/5/2563
เลขที ่

2000845139,20008
45183,2000845306

1

112  3730300548191 บริษัท กฤษณา จ้ากัด อุปกรณ์ความปลอดภัย 27,760.00 14/5/2563 เลขที ่2000850834 1
113  3102201873147 นันทนาพันธไ์ม้ ต้นไม้ 20,450.00 14/5/2563 เลขที ่2000852602 1

114  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 211.75 14/5/2563
เลขที ่

2000846702,20008
46747

1

115  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 4,335.05 14/5/2563

เลขที ่
2000846453,20008
46495,2000846557,

2000846599

1

116  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 3,280.84 14/5/2563
เลขที ่

2000846866,20084
6925,2000846959

1

117  3730200368140 ศิริกิจเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางของ 3 อัน 12,000.00 15/5/2563 เลขที ่2000858655 1
118  3730600280620 นายวฒิุพงษ์ วงกลม จ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้า 2,320.00 15/5/2563 เลขที ่2000857149 1
119  3730200368140 ศิริกิจเฟอร์นิเจอร์ ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ 9,900.00 15/5/2563 เลขที ่3001703603 1
120  3730200570046 ร้านไมโคร คอม ซ่อมเคร่ืองปร้ิน 4,800.00 15/5/2563 เลขที ่2000858601 1
121  3730200570046 ร้านไมโคร คอม ติดต้ังปลักไฟ 18,900.00 15/5/2563 เลขที ่2000858539 1
122  3730200570046 ร้านไมโคร คอม ซ่อมเคร่ืองปร้ิน 4,800.00 15/5/2563 เลขที ่2000858628 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2562)
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123  3730200570046 ร้านไมโคร คอม หมึกพิมพ์ 12,400.00 15/5/2563 เลขที ่2000858426 1
124  3730200570046 ร้านไมโคร คอม เดินสายไมค์ 12,500.00 15/5/2563 เลขที ่2000858515 1
125  3730200570046 ร้านไมโคร คอม ติดต้ังท่อน้้าทิง้แอร์ 8,500.00 15/5/2563 เลขที ่2000858468 1
126  3730200570046 ร้านไมโคร คอม เดินระบบ Lan 9,000.00 15/5/2563 เลขที ่2000858499 1
127  3730200570046 ร้านไมโคร คอม ติดต้ังระบบ Lan 28,050.00 15/5/2563 เลขที ่2000858571 1
128  3730600280620 นายวฒิุพงษ์ วงกลม จ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้า 21,376.00 15/5/2563 เลขที ่2000857214 1
129  3320101777975 นางสุรีย์ สุขชันศรี ซักผ้าปูทีน่อน 2,000.00 15/5/2563 เลขที ่2000861847 1
130  3730200570046 ร้านไมโคร คอม เดินระบบ Lan 24,750.00 15/5/2563 เลขที ่2000858558 1
131  0107544000043 โฮมโปรดัก เซ็นเตอร์ กระดาษจุดคัดกรอง 3,819.00 19/5/2563 เลขที ่2000869892 1
132  1739900540427 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 3,045.25 19/5/2563 เลขที ่2000869732 1
133  1739900540427 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 1,043.50 19/5/2563 เลขที ่2000869570 1
134  1739900540427 น.ส.อินทรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 937.5 19/5/2563 เลขที ่2000869605 1
135  1739900540427 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสา 4,978.50 19/5/2563 เลขที ่2000869525 1
136  1739900540427 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 2,300.00 19/5/2563 เลขที ่2000869340 1
137  3760700310256 อู่ชิตเซอร์วสิ ซ่อมรถยนต์ 82-3140 กจ. 17,270.00 19/5/2563 เลขที ่2000871590 1
138  1509900823404 น.ส.อนงค์นาถ สุคันธรส ทีป่อกสายเคเบิล้ 10,000.00 19/5/2563 เลขที ่2000870156 1

139  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ
ถ่ายน้้ามันเคร่ืองรถยนต์ 

87-6548 นฐ.
1,740.00 19/5/2563 เลขที ่2000870186 1

140  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ
เปล่ียนน้้ามันเคร่ืองรถยนต์ 

85-9304 นฐ.
5,670.00 19/5/2563 เลขที ่3001701945 1

141  1739900540427 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 270 19/5/2563 เลขที ่2000869776 1
142  4740200004511 ศึกษาภัณฑ์ทิพากร อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 7,650.00 20/5/2563 เลขที ่2000876611 1
143  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 12,340.60 25/5/2563 เลขที ่2000889633 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2562)
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วันที่ เลขที่
144  3730200570046 ร้านไมโคร คอม ติดต้ังระบบ Lan 33,000.00 25/5/2563 เลขที ่2000908122 1
145  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ต่าน้้ามัน 10,420.70 25/5/2563 เลขที ่2000887476 1
146  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 5,685.00 25/5/2563 เลขที ่2000892149 1
147  3730200570046 ร้านไมโคร คอม ติดต้ังระบบชุดเคร่ืองเสียง 31,480.00 25/5/2563 เลขที ่2000908096 1
148  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 16,803.10 25/5/2563 เลขที ่2000891585 1
149  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ซ้ือน้้ามันเบรก 210 25/5/2563 เลขที ่3001705052 1

150  3730101457764 น.ส.จอมแก้ว ภูท่อง
ติดต้ัง Snake Guard ไลน์ฟีดเดอร์

 9 สฟฟ.ก้าแพงแสน
64,770.00 25/5/2563 เลขที ่3001699212 1

151  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 2,622.70 25/5/2563
เลขที ่

2000887360/20008
87422

1

152  3760700310256 อู่ ชิตเซอร์วสิ ซ่อมรถยนต์ 84-9636 นฐ. 5,960.00 25/5/2563 เลขที ่3001705049 1
153  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ซ้ือน้้ามันเคร่ือง 145 25/5/2563 เลขที ่3001705047 1
154  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 8,055.10 25/5/2563 เลขที ่2000887843 1
155  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 539.7 25/5/2563 เลขที ่2000893246 1
156  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 18,463.50 25/5/2563 เลขที ่2000892477 1
157  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 1,226.90 25/5/2563 เลขที ่2000887333 1
158  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาก้าแพงแสน ค่าน้้ามัน 1,133.40 25/5/2563 เลขที ่2000887282 1
159  3730200146210 สุระออโตแอร์ ซ่อมแอร์ รถยนต์ 86-2954 นฐ. 4,500.00 25/5/2563 เลขที ่3001705051 1

160  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ
ถ่ายน้้ามันเคร่ือง รถยนต์ 

85-1836 นฐ.
3,755.00 25/5/2563 เลขที ่3001705048 1

161  3730200686940 นางกิจ ยิ้มใหญ่ ดินผสม 2,002.00 27/5/2563 เลขที ่2000917485 1
162  3730400218893 นายพยอม พันธค์ง ทีว่างของ 30,000.00 27/5/2563 เลขที ่2000918394 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2562)
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วันที่ เลขที่
163  0107544000043 บริษัท โฮฒ โปรดักซ์ เซนเตอร์ จ้ากัด อุปกรณ์ส้านักงาน 2,622.88 27/5/2563 เลขที ่2000917423 1
164  3760700310256 อู่ ชิตเซอร์วสิ ซ่อมรถยนต์ 87-7389 นฐ. 1,600.00 27/5/2563 เลขที ่2000917934 1
165  3730300695738 นางสาวสุพร แก้วมณี จ้างเหมาท้าชั้นวางของ 28,100.00 27/5/2563 เลขที ่2000918377 1

166  3730200568149 นายวราโชติ สระป้อมแก้ว
งานจ้างเหมาขยายเขต น.ส.มาลี 

ชุ่มดอนไพร
12,421.00 28/5/2563 เลขที ่3001695491 1

167  3730200568149 นายวราโชติ สระป้อมแก้ว
งานจ้างเหมาขยายเขต นายเกรียง

ศักด์ิ เมืองนก
18,143.00 28/5/2563 เลขที ่3001695497 1

168  3730200568149 นายวราโชติ สระป้อมแก้ว
งานจ้างเหมาขยายเขต นายอุทัย 

อินทรานุสรณ์
12,710.00 28/5/2563 เลขที ่3001695496 1

169  3730100949434 ร้าน สมชัยการช่าง หลังคา-กันสาด 32,400.00 28/5/2563 เลขที ่2000918164 1

170  3730200568149 นายวราโชติ สระป้อมแก้ว
งานจ้างเหมาขยายเขต นายวรัิตน์ 

สระทองรอดและพวก
29,230.00 28/5/2563 เลขที ่3001695494 1

171  3730200569149 นายวราโชติ สระป้อมแก้ว
งานจ้างเหมาขยายเขต น.ส.นาตยา

 พรประทานชัยและพวก
10,542.00 28/5/2563 เลขที ่3001695500 1

172  3730500425297 ส.ประเสริฐ อิเล็กทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต น.ส.นวลพร

 เฮงทองเลิศ
13,651.06 2/6/2563 เลขที ่3001695482 1

173  3730500425297 ส.ประเสริฐ อิเล็กทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต นายไพวลัย์ 

เล้ียงอ้านวย
6,430.70 2/6/2563 เลขที ่3001695488 1

174  0135556022941 บริษัท ดอกแก้ว 999 จ้ากัด ชั้นวางปร้ินเตอร์ 34,111.60 2/6/2563 เลขที ่2000944643 1

175  3730500425297 ส.ประเสริฐ อิเล็กทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต นาง

ฉววีรรณ สวสัด์ิศรี
11,687.61 2/6/2563 เลขที ่3001695485 1

176  0733560000746 หจก.หนองน้้าเปร้ียว อิเล็คทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต น.ส.ฐิติรัตน์

 หนูน้อย
11,703.66 2/6/2563 เลขที ่3001695469 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2562)
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วันที่ เลขที่

177  0733560000746 หจก.หนองน้้าเปร้ียว อิเล็คทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต น.ส.พัชญ์

ลดา จิระวฒัชัยและพวก
21,576.55 2/6/2563 เลขที ่3001695472 1

178  0733560000746 หจก.หนองน้้าเปร้ียว อิเล็คทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต น.ส.ศศิวงศ์

 วงศ์วฒันะอละพวก
33,619.40 2/6/2563 เลขที ่3001690238 1

179  0733560000746 หจก.หนองน้้าเปร้ียว อิเล็คทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต นายเฮง 

ทรัพย์จรัสแสง
16,344.25 2/6/2563 เลขที ่3001695474 1

180  3730500425297 ส.ประเสริฐ อิเล็กทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต นางเพ็ญ

พักตร์ เพชรทอง
16,027.53 2/6/2563 เลขที ่3001695479 1

181  0733560000746 หจก.หนองน้้าเปร้ียว อิเล็คทริค
งานจ้างเหมาขยายเขต นาย

ประหยัด เล้ียงอ้านวย
11,636.25 2/6/2563 เลขที ่3001695466 1

182  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ
ค่าน้้ามันเบรก รถยนต์ 854934 

นฐ.
210 9/6/2563 เลขที ่2000973164 1

183  3730101578324 สมชายเครน ซ่อมรถยนต์ 89-8908 นฐ. 1,369.60 9/6/2563 เลขที ่2000973194 1
184  1709900392975 ร้านโต๊ดกระถางและน้้าตก ต้นไม้ 9,000.00 9/6/2563 เลขที ่2000967738 1

185  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ
ค่าน้้ามันเคร่ือง รถยนต์ กบ-5046

 นฐ.
300 9/6/2563 เลขที ่2000973057 1

186  3760700310256 อู่ ชิตเซอร์วสิ ซ่อมรถยนต์ 87-7389 นฐ. 8,200.00 9/6/2563 เลขที ่2000966135 1
187  3909900238822 นายบิณฑ์ จันทร์เอียด ต้นไม้ 2,320.00 9/6/2563 เลขที ่2000967695 1
188  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักซ์ เซนเตอร์ จ้ากัด อุปกรณ์ส้านักงาน 5,174.95 9/6/2563 เลขที ่2000965995 1
189  3102001986355 อุไร้าพันธุ์ไม้ ต้นไม้ 4,650.00 9/6/2563 เลขที ่2000967806 1
190  0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด อุปกรณ์ส้านักงาน 3,445.00 9/6/2563 เลขที ่2000966095 1
191  1709800033817 กันเองโฮมแอนด์การ์เด้นท์ ต้นไม้ 10,050.00 9/6/2563 เลขที ่2000967870 1
192  0103536034453 หจก. อินเตอร์ เอส เซอร์วสิ ตรวจสัญญาณเตือนอัคคีภัย 12,187.30 9/6/2563 เลขที ่2000973847 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2562)

กรมบญัชกีลาง

ล าดบั
ที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)



วันที่ เลขที่
193  0735529000421 บริษัท ธนานันท์ฮาร์ดแวร์ จ้ากัด ท่อเฟล็กซ์ 6 นิ้ว 1 เมตร 1,500.00 9/6/2563 เลขที ่2000965952 1
194  3730200363385 เจริญภัณฑ์ พานพุม้ 1,880.00 11/6/2563 เลขที ่2000972843 1
195  5739990003461 โรงพิมพ์ สมสุขการพิมพ์ ใบบริการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 13,000.00 12/6/2563 เลขที ่2000987497 1
196  3760700310256 อู่ ชิตเซอร์วสิ ซ่อมรถยนต์ กจ-3103 นฐ. 44,460.00 12/6/2563 เลขที ่2000987550 1
197  3730200213880 ร้านพรสุข วสัดุส้านักงาน 23,620.00 18/6/2563 เลขที ่2001000622 1
198  0735560007912 บริษัท เค เอส 1998 จ้ากัด วสัดุด้านช่าง 1,030.00 18/6/2563 เลขที ่2001000603 1
199  3730200363351 ร้านเจริญภัณฑ์ ขาต้ังรูป 1,440.00 18/6/2563 เลขที ่2001000569 1
200  0103548047415 หจก.วนิเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ หมึกเคร่ืองพิมพ์ 70,810.00 18/6/2563 เลขที ่3001714208 1
201  1390300235350 นายกิตติพงษ์ สุวรรณโชติ วสัดุช่าง 4,500.00 18/6/2563 เลขที ่2001000608 1
202  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญ บริการ ถ่ายน้้ามันเคร่ือง 85-4934 นฐ. 4,895.00 18/6/2563 เลขที ่2001000623 1
203  3730200127649 ส.สยามออโต้เซอร์วสิ ซ่อมรถ 89-8908 นฐ. 18,000.00 18/6/2563 เลขที ่2001000627 1
204  4740200004511 ศึกษาภัณฑ์พิพากร อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 6,330.00 18/6/2563 เลขที ่2001000578 1
205  3460500117331 ร้านกิตติเฟร์ม อาร์ท แอนด์ โปรดักส์ ป้ายประชาสัมพันธ์ 18,210.00 22/6/2563 เลขที ่2001006957 1
206  1739900540427 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 3,190.50 22/6/2563 เลขที ่2001006871 1
207  1739900540427 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 9,003.25 22/6/2563 เลขที ่2001006654 1
208  3730200213880 ร้านพรสุข วสัดุส้านักงาน 13,210.00 22/6/2563 เลขที ่2001008111 1
209  1739900540427 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 2,245.50 22/6/2563 เลขที ่2001006744 1

210  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 2,533.08 22/6/2563
เลขที ่

2001012774/20010
12823

1

211  0107544000043 บริษัท โฮมโปรดักซ์ เซนเตอร์ จ้ากัด ชั้นวางของ 10,112.22 22/6/2563 เลขที ่2001048334 1
212  1739900540427 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 2,130.00 22/6/2563 เลขที ่2001006810 1
213  0733526000011 หจก.ก้าแพงแสนโชคเจริญบริการ ค่าน้้ามัน 1,227.51 22/6/2563 เลขที ่2001012720 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2562)

กรมบญัชกีลาง

ล าดบั
ที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)



วันที่ เลขที่
214  3730101578324 อู่สมชายเครน ซ่อมรถ 85-1836 นฐ. 13,781.60 22/6/2563 เลขที ่3001717183 1
215  1739900540427 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 1,372.50 22/6/2563 เลขที ่2001006786 1
216  1739900540427 น.ส.อินทิรา สวนตะโก ค่าถ่ายเอกสาร 322.5 22/6/2563 เลขที ่2001006697 1

217  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 2,356.30 25/6/2563
เลขที ่

2001039837/20010
39924

1

218  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 10,471.50 25/6/2563 เลขที ่2001039185 1
219  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 28,842.70 25/6/2563 เลขที ่2001042451 1

220  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 2,483.60 25/6/2563
เลขที ่

2001039761/20010
39800

1

221  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 5,269.70 25/6/2563
เลขที ่

2001045226/20010
45278/2001045315

1

222  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 15,165.00 25/6/2563 เลขที ่2001043898 1

223  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 2,466.20 25/6/2563
เลขที ่

2001038629/20010
38685/2001038709

1

224  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 1,127.00 25/6/2563 เลขที ่2001045069 1
225  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 25,751.14 25/6/2563 เลขที ่2001041612 1
226  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 10,333.90 25/6/2563 เลขที ่2001038737 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2562)

กรมบญัชกีลาง

ล าดบั
ที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)



วันที่ เลขที่

227  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 4,922.00 25/6/2563

เลขที ่
2001043539/20010
43586/2001043651/

2001043710

1

228  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 1,270.40 25/6/2563 เลขที ่2001045021 1

229  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 2,455.70 25/6/2563
เลขที ่

2001038532/20010
38562

1

230  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 758 25/6/2563 เลขที ่2001039543 1
231  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 21,809.70 25/6/2563 เลขที ่2001039970 1
232  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้้ามัน 1,328.60 25/6/2563 เลขที ่2001045175 1
233  0735560005430 บริษัท เหล็กศุภศิลป์ จ้ากัด น๊อต 62 30/6/2563 เลขที ่2001060152 1
234  0735560005430 บริษัท เหล็กศุภศิลป์ จ้ากัด เหล็กฉาก 3,430.20 30/6/2563 เลขที ่2001060326 1
235  0735560005430 บริษัท เหล็กศุภศิลป์ จ้ากัด น๊อต 260 30/6/2563 เลขที ่2001060302 1
236  3320101777975 นางสุรีย์ สุขชัยศรี ค่าซักผ้า 2,000.00 30/6/2563 เลขที ่2001060386 1
237  3730200939104 ถาวรการค้า ไม้อัด 1,000.00 30/6/2563 เลขที ่2001060184 1
238  3730200686940 นางกิจ ยิ้มใหญ่ ดินผสม 1,500.00 30/6/2563 เลขที ่2001060628 1
239  0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด น้้ายาล้างมือ 1,195.00 30/6/2563 เลขที ่2001060256 1
240  1739900498901 ร้านแวน สต๊ิกเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ 1,100.00 30/6/2563 เลขที ่2001060099 1
241  1739900313242 นายวรีะพล เกิดโพธิ์ชา ต้นไม้ 8,300.00 30/6/2563 เลขที ่2001060427 1

รวมทัง้สิน้ 3,236,526.59

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2562)

กรมบญัชกีลาง

ล าดบั
ที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)



(6) ระบุวนัที/่เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจา่ยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ 
     1 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเวน้การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                   ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

หมายเหต ุ :  เงือ่นไขการบนัทกึข้อมูล

(1) ระบุล้าดับที่เรียงตามล้าดับวนัที่ที่มีการจดัซ้ือจดัจา้ง

(2) ระบุเลขประจา้ตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจา้ตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส้านักงาน ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง จา้งซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจา้นวนเงินรวมที่มีการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจา้นวนเงินที่จดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ


