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ล ำดบัที่
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1  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย
คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 2ฒธ 8293 
กทม 970.28 2/7/2563 เลขท่ี 2001066462 1

2  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 914.02 2/7/2563 เลขท่ี 2001066643 1

3  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย
คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 2 ฒธ 8293 
กทม 1,066.36 2/7/2563 เลขท่ี 2001066411 1

4  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-4880 นธ 767.1 2/7/2563 เลขท่ี 2001066477 1

5  3940400237829 นายเกษม สร้อยสุวรรณ จา้งบ ารุงรักษาบริเวณ สนง 4,500.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001082312 1

6  3940400237829 นายเกษม สร้อยสุวรรณ คา่จา้งเหมาซกัผา้ปูท่ีนอน 2,000.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001082318 1

7  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช่ือเพลิง กง 1787 นธ 807.38 2/7/2563 เลขท่ี 2001068360 1

8  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-4880 นธ 986.92 2/7/2563 เลขท่ี 2001066498 1

9  0107537000882 ธนาคากรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง บฉ 6737 นธ 685.51 2/7/2563 เลขท่ี 2001068519 1

10  3969900224350 น.ส.ศิรินรา กนุแกว้ คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 7,115.00 2/7/2563 เลขท่ี 5200092864 1

11  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045นธ 1,052.71 2/7/2563 เลขท่ี 20001066677 1

12  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง นข 866 นธ 513.55 2/7/2563 เลขท่ี 2001068424 1

13  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง นข 866 นธ 509.91 2/7/2563 เลขท่ี 2001068498 1

14  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 943.93 2/7/2563 เลขท่ี 2001068238 1

15  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-6314 นธ 936.82 2/7/2563 เลขท่ี 2001068334 1

16  0107537000882 ธนาคากรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง นข 866 นธ 487.48 2/7/2563 เลขท่ี 2001068472 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลอืก และ สาระส าคัญของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาส 3/2563 ( เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ.2563 )
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17  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-6314 นธ 792.15 2/7/2563 เลขท่ี 2001068293 1

18  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 806313 นธ 929.25 2/7/2563 เลขท่ี 2001068267 1

19  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย 8่่าน ้ามะนเช้ือเพลิง 80-6314 นธ 937.76 2/7/2563 เลขท่ี 2001068307 1

20  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย
คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 2ฒธ 8293 
กทม 851.2 2/7/2563 เลขท่ี 2001066399 1

21  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 944.49 2/7/2563 เลขท่ี 2001066629 1

22  3959900427771 ร้านวรศกัด์ิ แซ่ซ้ิม ซ่อมรถยนตท์ะเบียน 80-5045 นธ 2,200.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001116364 1

23  0963541000289 หจก.รียะห์ปิโตรเลียม คา่น ้ามนัรถยนต ์6 กค7216 กทม 1,368.52 13/7/2563 เลขท่ี 2001116218 1

24  3960500023197 นางปริยา จ้ีเกษม คา่เช่าส่ิงปลูกสร้าง 5,000.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001116944 1

25  3969900222152 ร้านดลนพชยั
จา้งซ่อมระบบแอร์รถยนต ์
80-5045 นธ 4,500.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001116431 1

26  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพยเ์ปเปอร์ ซ้ือปากกาเนน้ขอ้ความ 280.37 13/7/2563 เลขท่ี 2001116834 1

27  3960500001495 นายวิบูลย ์หลีสกลุ คา่เช่า 1,500.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001116809 1

28  0963541000289 หจก.รียะปิโตรเลียม คา่น ้ามนัรถยนต ์80-5515 นธ 1,496.82 13/7/2563 เลขท่ี 2001116184 1

29  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพยเ์ปเปอร์ ซ้ือถุงห้ิว 93.46 13/7/2563 เลขท่ี 2001116861 1

30  0963541000289 หจก.รียะปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5515 นธ 1,603.74 13/7/2563 เลขท่ี 2001116157 1

31  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพยเ์ปเปอร์ ซ้ือสายพลาสติกแพค็ เทป2หนา้ 10,934.58 13/7/2563 เลขท่ี 2001116393 1

32  3960500006284 ร้านฮนัซีรอกซ์ คา่ถ่ายเอกสาร 150 13/7/2563 เลขท่ี 2001116782 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลอืก และ สาระส าคัญของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสอื
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33  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 1,184.58 22/7/2563 เลขท่ี 2001170950 1

34  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิสดุซงญอ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,480.99 22/7/2563 เลขท่ี 2001169731 1

35  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-3623 นธ 526.36 22/7/2563 เลขท่ี 2001170530 1

36  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 53-1667 กทม 1,024.49 22/7/2563 เลขท่ี 2001170511 1

37  0963541000289 หจก.รียะห์ปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5515 นธ 1,491.66 22/7/2563 เลขท่ี 2001169582 1

38  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 1,087.85 22/7/2563 เลขท่ี 2001170890 1

39  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 2ฒธ8293 กทม 1,130.47 22/7/2563 เลขท่ี 2001170734 1

40  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง นข 866 นธ 600.56 22/7/2563 เลขท่ี 2001171168 1

41  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-4880 นธ 1,194.77 22/7/2563 เลขท่ี 2001170768 1

42  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 960.93 22/7/2563 เลขท่ี 2001170910 1

43  0963541000289 หจก.รียะห์ปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5515 นธ 1,479.10 22/7/2563 เลขท่ี 2001169603 1

44  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่นา้มนัเช้ือเพลิง กฉ6169 ยล 1,041.50 22/7/2563 เลขท่ี 2001170352 1

45  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเชือเ้พลิง 80-5045 นธ 1,054.58 22/7/2563 เลขท่ี 2001170850 1

46  0001764449760 ร้านเจาะไอร้องวสัดุภณัฑ์ ซ้ือตะปูเกลียว 1,700.00 22/7/2563 เลขท่ี 2001170004 1

47  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กฉ 6169 ยล 984.11 22/7/2563 เลขท่ี 2001170369 1

48  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพยเ์ปเปอร์
ซ้ือพานพุ่มเงิน ทอง แพรขอขมา
 ปากกาตั้งโตะ๊ 7,407.48 22/7/2563 เลขท่ี 2001170254 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลอืก และ สาระส าคัญของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาส 3/2563 ( เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ.2563 )
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49  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิสดุซงญอ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 7กฉ6491 กทม 1,214.99 22/7/2563 เลขท่ี 2001169687 1

50  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กข 9116 นธ 937.57 22/7/2563 เลขท่ี 2001171082 1

51  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง นข 866 นธ 559.25 22/7/2563 เลขท่ี 2001171143 1

52  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กง 1787 นธ 1,054.58 22/7/2563 เลขท่ี 2001171112 1

53  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-3623 นธ 1,457.94 22/7/2563 เลขท่ี 2001170583 1

54  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 1,001.50 22/7/2563 เลขท่ี 2001170874 1

55  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 111.68 23/7/2563 เลขท่ี 2001170995 1

56  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-3623 นธ 1,580.84 22/7/2563 เลขท่ี 2001170549 1

57  0963541000289 หจก.รียะห์ปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-515 นธ 1,475.44 22/7/2563 เลขท่ี 2001169557 1

58  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเชือเพลิง 80-6314 นธ 979.07 22/7/2563 เลขท่ี 2001171031 1

59  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กข 9116 นธ 965.89 22/7/2563 เลขท่ี 2001171098 1

60  3840700264628 ร้านFatin คา่น ้าด่ืม กฟย.จอ. 260 22/7/2563 เลขท่ี 2001169529 1

61  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง บฉ 6737 นธ 834.02 22/7/2563 เลขท่ี 2001171193 1

62  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิส ดุซงญอ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,568.69 22/7/2563 เลขท่ี 2001169844 1

63  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง บฉ 6737 นธ 929.44 22/7/2563 เลขท่ี 2001171215 1

64  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 836.92 22/7/2563 เลขท่ี 2001170974 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลอืก และ สาระส าคัญของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสอื
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65  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-6313 นธ 1,105.98 22/7/2563 เลขท่ี 2001171012 1

66  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-6314 นธ 1,057.01 22/7/2563 เลขท่ี 2001171043 1

67  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช ดุซงญอ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,567.35 22/7/2563 เลขท่ี 2001169796 1

68  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 2ฒธ8293 กทม 1,020.59 22/7/2563 เลขท่ี 2001170709 1

69  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-4880 นธ 947.66 22/7/2563 เลขท่ี 2001170799 1

70  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 773.08 22/7/2563 เลขท่ี 2001170824 1

71  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพยเ์ปเปอร์ ซ้ือกรอบรูปพระบรมฉายาลกัษณ์ 934.58 22/7/2563 เลขท่ี 2001169979 1

72  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิชดุซงญอ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 7 กฉ6491 กทม 1,338.62 22/7/2563 เลขท่ี 2001169823 1

73  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย
คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 2 ฒธ 8293 
กทม 1,115.89 22/7/2563 เลขท่ี 2001170747 1

74  0963541000076 หจก.ตหัยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิงกฟส.รง. 1,106.92 22/7/2563 เลขท่ี 2001170319 1

75  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพยเ์ปเปอร์
ซ้ือเขง่ใส่ขยะ โกยผงเหลก็ ไม้
กวดกา้่่นมะพร้าว ถงัปูนด า 570.09 22/7/2563 เลขท่ี 2001170285 1

76  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-6314 นธ 1,002.34 22/7/2563 เลขท่ี 2001171066 1

77  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพยเ์ปเปอร์ ซ้ือเทป 2หนา้ สายพลาสติก 5,560.75 22/7/2563 เลขท่ี 2001170028 1

78  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-4880 นธ 1,166.36 22/7/2563 เลขท่ี 2001170790 1

79  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 747.2 22/7/2563 เลขท่ี 2001170930 1

80  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิสดุซงญอ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง บฉ 7061 นธ 899.38 22/7/2563 เลขท่ี 2001169865 1
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81  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิสดุซงญอ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง บฉ 7061 นธ 730.88 22/7/2563 เลขท่ี 2001169713 1

82  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กฉ 6169 ยล 1,051.59 22/7/2563 เลขท่ี 2001170337 1

83  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพยเ์ปเปอร์ ซ้ือผา้เยซ่ี สีขาว สีเหลือง 13,457.94 22/7/2563 เลขท่ี 2001169963 1

84  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพยเ์ปเปอร์
ซ้ือผา้เช็ดมือนาโน ทิชชูสกอ็ต
เอก็ตร้า 542.06 23/7/2563 เลขท่ี 2001186858 1

85  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพยเ์ปเปอร์ แท่นหมึกในหมึก 191.59 23/7/2563 เลขท่ี 2001186757 1

86  9171312264108 ร้านฮาเลม็ คา่น ้าด่ืม กฟย.จน. 180 23/7/2563 เลขท่ี 2001186634 1

87  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพยเ์ปเปอร์
คา่ตรายาง(ช าระคา่ฝากส่งเป็น
รายเดือน) 224.3 23/7/2563 เลขท่ี 2001186892 1

88  3959900427771 ร้านวรศกัด์ิ แซ่ซ้ิม ซ่อมรถยนต8์0-5045 นธ 6,100.00 24/7/2563 เลขท่ี 2001191633 1

89  3940400237829 นายเกษม สร้อยสุวรรณ จา้งซกัผา้ปูท่ีนอน 2,000.00 5/8/2563 เลขท่ี 2001232734 1

90  3940400237829 นายเกษม สร้อยสุวรรณ คา่จา้งบ ารุงรักษาสวน 4,500.00 5/8/2563 เลขท่ี 2001232758 1

91  0963536000179 หจก.ดีเซอรวิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,308.28 6/8/2563 เลขท่ี 2001240505 1

92  0963536000179 หจก.ดีเซอรวิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,561.68 6/8/2563 เลขท่ี 2001240877 1

93  0963536000179 หจก.ดีเซอรวิช
คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 7 กฉ 6491 
กทม 1,312.80 6/8/2563 เลขท่ี 2001240897 1

94  3960500421117 ร้านอคัรวสัดุภณัฑ์ ซ้ือประแจแหวน คีมฟิต ไขควง 7,699.07 6/8/2563 เลขท่ี 2001228612 1

95  3960500001495 นายวิบูลย ์หลีสกลุ คา่เช่าส่ิงปลูกสร้าง 1,500.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001240412 1

96  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 7 กฉ6491 กทม 1,173.06 6/8/2563 เลขท่ี 2001240733 1
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97  0963536000179 หจก.ดีเซอรวิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 7 กฉ6491 กทม 1,253.20 6/8/2563 เลขท่ี 2001240570 1

98  0963541000289 หจก.รียะห์ปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5515 นธ 1,631.78 6/8/2563 เลขท่ี 2001240109 1

99  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,610.75 6/8/2563 เลขท่ี 2001240312 1

100  0963541000289 หจก.รียะห์ปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5515 นธ 1,503.36 6/8/2563 เลขท่ี 2001240131 1

101  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,568.52 6/8/2563 เลขท่ี 2001240295 1

102  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช
คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 7 กฉ 6491 
กทม 1,401.78 6/8/2563 เลขท่ี 2001240335 1

103  0963536000179 หจก.ดีเซอรวิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,387.44 6/8/2563 เลขท่ี 2001240540 1

104  0963536000179 หจก.ดีเซอรวิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง บฉ7061 นธ 666.69 6/8/2563 เลขท่ี 2001240553 1

105  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,554.69 6/8/2563 เลขท่ี 2001240259 1

106  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,463.55 6/8/2563 เลขท่ี 2001240791 1

107  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,483.07 6/8/2563 เลขท่ี 2001240760 1

108  0963541000289 หจก.รียะห์ปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง80-5515 นธ 1,610.75 6/8/2563 เลขท่ี 2001240086 1

109  3960500023197 นางปริยา จ้ีเกษม คา่เช่าส านกังาน 5,000.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001240436 1

110  0963536000179 หจก.ดีเซอรวิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,574.54 6/8/2563 เลขท่ี 2001240860 1

111  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง บฉ 7061 นธ 798.36 6/8/2563 เลขท่ี 2001240275 1

112  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช
คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 7 กฉ 6491 
กทม 1,528.64 6/8/2563 เลขท่ี 2001240229 1
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113  0963541000289 หจก.รียะห์ปิโตรเลียม
คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 6 กค 7216 
กทม 1,396.80 6/8/2563 เลขท่ี 2001240155 1

114  3959900382320 ทกัษิณมอเตอร์ คา่ซ่อมรถยนต ์80-5514 นธ 8,650.00 11/8/2563 เลขท่ี 2001258944 1

115  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง บฉ 7061 นธ 847.85 14/8/2563 เลขท่ี 2001279087 1

116  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช
คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 7 กฉ 6491 
กทม 1,454.04 14/8/2563 เลขท่ี 2001279248 1

117  3840700264628 ร้าน Fatin เจาะไอร้อง คา่น ้าด่ืม 260 14/8/2563 เลขท่ี 2001279584 1

118  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง บฉ 7061 นธ 668.67 14/8/2563 เลขท่ี 2001279211 1

119  3969900115569 ร้านวชัรพงศเ์อน็จิเนียร่ิง บ ารุงรักษาแอร์ 3,738.32 14/8/2563 เลขท่ี 2001279626 1

120  3950100001650 ร้านดุลดราการไฟฟ้า
ซ้ือโคมโรงงาน หลอดไฟนีออน
 ขาหลอดห้อย สายvaf 1,565.00 14/8/2563 เลขท่ี 2001278894 1

121  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,509.91 14/8/2563 เลขท่ี 2001279192 1

122  3961200082946 นางพรทิพา สีหะรัญ คา่เช่า ส านกังาน กฟย.จน. 6,000.00 14/8/2563 เลขท่ี 2001278945 1

123  3960500006284 ร้านฮนัซีรอกซ์ คา่ถ่ายเอกสาร 70 14/8/2563 เลขท่ี 2001279473 1

124  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-6313 นธ 1,140.19 20/8/2563 เลขท่ี 2001306196 1

125  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กฉ6169 ยล 904.5 20/8/2563 เลขท่ี 2001305640 1

126  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง นข866 นธ 589.16 20/8/2563 เลขท่ี 2001306011 1

127  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-7275 นธ 2,577.57 20/8/2563 เลขท่ี 2001306302 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลอืก และ สาระส าคัญของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสอื
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128  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์
คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 2 ฒธ8293 
กทม 1,260.80 20/8/2563 เลขท่ี 2001305678 1

129  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กฉ6169 ยล 1,201.70 20/8/2563 เลขท่ี 2001305586 1

130  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กข 9116 นธ 1,025.10 20/8/2563 เลขท่ี 2001306678 1

131  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 1,184.30 20/8/2563 เลขท่ี 2001306611 1

132  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 1,089.53 20/8/2563 เลขท่ี 2001306649 1

133  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเชือเพลิง 80-5045 นธ 1,067.85 20/8/2563 เลขท่ี 2001306630 1

134  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย
คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 2 ฒธ 8293 
กทม 1,017.60 20/8/2563 เลขท่ี 2001306546 1

135  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-4880 นธ 1,288.79 20/8/2563 เลขท่ี 2001306574 1

136  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กง 1787 นธ 1,241.10 20/8/2563 เลขท่ี 2001306695 1

137  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 1,270.37 20/8/2563 เลขท่ี 2001305821 1

138  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กง 1787 นธ 1,206.00 20/8/2563 เลขท่ี 2001306717 1

139  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-6314 นธ 1,145.89 20/8/2563 เลขท่ี 2001305970 1

140  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กข 9116 นธ 1,182.00 20/8/2563 เลขท่ี 2001310336 1

141  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง53-1667 กทม 1,588.79 20/8/2563 เลขท่ี 2001306136 1
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142  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง นข 866 นธ 619.91 20/8/2563 เลขท่ี 2001306086 1

143  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-7275 นธ 1,804.30 20/8/2563 เลขท่ี 2001306322 1

144  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-3623 นธ 1,390.09 20/8/2563 เลขท่ี 2001306284 1

145  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 1,121.50 20/8/2563 เลขท่ี 2001305791 1

146  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-4880 นธ 1,270.37 20/8/2563 เลขท่ี 2001305708 1

147  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กฉ6169 ยล 1,024.40 20/8/2563 เลขท่ี 2001305614 1

148  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง บฉ 6737 นธ 865.33 20/8/2563 เลขท่ี 2001306169 1

149  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-6314 นธ 1,009.35 20/8/2563 เลขท่ี 2001305949 1

150  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 1,065.42 20/8/2563 เลขท่ี 2001305758 1

151  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,610.92 20/8/2563 เลขท่ี 2001279161 1

152  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5045 นธ 1,164.67 20/8/2563 เลขท่ี 2001305855 1

153  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช ดุซงญอ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,639.31 21/8/2563 เลขท่ี 2001321858 1

154  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,596.73 21/8/2563 เลขท่ี 2001321877 1

155  3961200063658 นายมาหะมะ เจะ๊แต คา่เช่าท่ีดิน กฟย.จน. 1,500.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001322121 1

156  3950100001650 ร้านดุลดราการไฟฟ้า
ซ้ือบลอ็กกนัฝน ปลัก๊การค ์
หนา้กาก แคมป์ทองเหลือง ท่อ 4,769.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001322010 1
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157  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช
คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 7 กฉ 6491 
กทม 1,480.70 21/8/2563 เลขท่ี 2001321908 1

158  3960200393967 หนุ่ยไดนาโม ซ่อมรถยนต ์บฉ6737 นธ 1,330.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001321969 1

159  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิช คา่น ้ามนัรถยนต ์80-5514 นธ 1,639.31 21/8/2563 เลขท่ี 2001321927 1

160  3960100082625 โรงกลึงดิเรกการช่าง
ซ่อมรถยนต ์ทะเบียน 80-5045 
นธ 13,000.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001322056 1

161  3960500421117 ร้านอคัรวสัดุภณัฑ์
ซ้ือสีน ้ามนัเป็ด ทินเนอร์ แปรง 
ดอกสวา่น แหวน 2,865.42 21/8/2563 เลขท่ี 2001322149 1

162  3840700264628 ร้าน Fatin เจาะไอร้อง
ซ้ือกระดาษช าระ ถุงขยะด า 
ผงซกัฟอก น ้ายาเชด้กระจก 1,605.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001321788 1

163  3960100082625 โรงกลึงดิเรกการช่าง ซ่อมรถยนต ์80-5045 นธ 4,400.00 26/8/2563 เลขท่ี 2001349299 1

164  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพยเ์ปเปอร์
ซ้ือกบเหลาดินสอ คตัเตอร์ตรา
ชา้ง ท่ีถอนลวด ฟุตเหลก็ แฟ้ม 1,612.15 26/8/2563 เลขท่ี 2001349372 1

165  3961200082946 นางพรทิพา สีหะรัญ คา่เช่าสนง กฟย.จน. 6,000.00 27/8/2563 เลขท่ี 5200120849 1

166  3969900224350 น.ส.ศิรินรา กนุแกว้ จา้งท าความสะอาด ปจด ส.ค. 7,115.00 1/9/2563 เลขท่ี 5200123660 1

167  3940400237829 นายเกษม สร้อยสุวรรณ จา้งซกัผา้ปูท่ีนอน ปจด ส.ค. 63 2,000.00 1/9/2563 เลขท่ี 2001377605 1

168  3940400237829 นายเกษม สร้อยสุวรรณ
จา้งตดัหญา้ตกแต่งตน้ไมบ้ริเวณ
 สนง ปจด ส.ค. 4,500.00 1/9/2563 เลขท่ี 2001377630 1

169  0963541000289 หจก.รียะปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5515 นธ 1,288.60 3/9/2563 เลขท่ี 2001391949 1

170  3960100082625 โรงกลึงดิเรกการช่าง ซ่อมรถยนต์ 6,500.00 3/9/2563 เลขท่ี 2001392199 1
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174  3960100082625 โรงกลึงดิเรกการช่าง ซ่อมรถยนต์ 18,400.00 3/9/2563 เลขท่ี 2001392146 1

175  0963541000289 หจก.รียะปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5515 นธ 1,503.36 3/9/2563 เลขท่ี 2001391902 1

176  0963541000289 หจก.รียะปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5515 นธ 1,503.36 3/9/2563 เลขท่ี 2001391935 1

177  0963541000289 หจก.รียะปิโตรเลียม คา่น ้ามนัรถยนต ์6 กค7216 กทม 1,401.78 3/9/2563 เลขท่ี 2001391971 1

178  0963541000289 หจก.รียะปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 6กค7216 กทม 1,286.88 3/9/2563 เลขท่ี 2001391958 1

179  9171312264108 ร้านฮาเลม็ คา่น ้าด่ืม 180 3/9/2563 เลขท่ี 2001391881 1

180  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ ซ้ือเทป 2 หนา้ สายพลาสติกแพค็ 8,032.71 3/9/2563 เลขท่ี 2001392017 1

181  0963541000289 หจก.รียะปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5515 นธ 1,395.98 3/9/2563 เลขท่ี 2001391925 1

182  0963541000289 หจก.รียะห์ปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5515 นธ 1,503.36 3/9/2563 เลขท่ี 2001391895 1

183  3840700264628 Fatin เจาะไอร้อง คา่น ้ามด่ืม กฟย.จอ. 260 9/9/2563 เลขท่ี 2001407902 1

184  1969900078675 ร้าน ป ปลาพาณิชย์ จดัซ้ือชั้นวางของ 4,600.00 10/9/2563 1

185  3960500006284 ร้านฮนัซีรอกซ์ คา่ถ่ายเอกสาร กฟย.จอ. 125 10/9/2563 เลขท่ี 2001407919 1

186  3960500023197 นางปริยา จ้ีเกษม คเ่ช่าส่ิงปลูกสร้าง กฟย.จอ. 5,000.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001446689 1

187  3961200063658 นายมาหามะ เจะ๊แต คา่เช่าท่ีดิน ส.ค. กฟย.จน 1,500.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001446661 1

188  3960500001495 นายวิบูลย ์หลีสกลุ คา่เช่าท่ีโกดงั ปจด ส.ค. กฟย.จอ. 1,500.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001446710 1

189  3961200082946 นางพรทิพา สีหะรัญ คา่เช่าส านกังาน กฟย.จะแนะ 6,000.00 17/9/2563 เลขท่ี 5200130930 1
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190  0953551000222 หจก.เอน็พีบีเซ็นเตอร์ ซ้ือกระดาษโพาเคร่ืองรับเงิน 19,000.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001446749 1

191  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-3623 นธ 1,480.37 23/9/2563 เลขท่ี 2001494068 1

192  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเชือเ้พลิง 80-7275 นธ 2,405.61 23/9/2563 เลขท่ี 2001494178 1

193  3960500063881 อู่หน่ึงการยาง ซ่อมรถยนตท์ะเบียน 80-5515 นธ 9,300.00 23/9/2563 เลขท่ี 2001484519 1

194  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-7381 1,147.29 23/9/2563 เลขท่ี 2001494043 1

195  3959900427771 นายวรศกัด์ิ แซ่ซ้ิม
ซ่อมดามใส่เหลก็ตนั สไลเหลก็
ประกบัคอน 3,900.00 23/9/2563 เลขท่ี 2001484393 1

196  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กฉ 6169 ยล 1,247.40 23/9/2563 เลขท่ี 2001494025 1

197  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-6314 นธ 1,036.26 23/9/2563 เลขท่ี 2001494033 1

198  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิชดุซงญอ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,639.31 23/9/2563 เลขท่ี 2001486753 1

199  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์
ซ้ือซนัไล ถว้ยกรวย ถุงขยะด า 
น ้ายาเช็ดกระจก แปรงลา้งห้องน ้า 1,759.81 23/9/2563 เลขท่ี 2001484325 1

200  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิชดุซงญอ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง บฉ 7061 นธ 798.39 23/9/2563 เลขท่ี 2001486729 1

201  0963541000289 หจก.รียะห์ปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5515 นธ 1,445.21 23/9/2563 เลขท่ี 2001486444 1

202  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิชดุซงญอ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,596.71 23/9/2563 เลขท่ี 2001486620 1

203  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิชดุซงญอ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง บฉ 7061 นธ 1,446.07 23/9/2563 เลขท่ี 2001486580 1

204  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กฉ 6169 ยล 819 23/9/2563 เลขท่ี 2001494015 1

205  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กฉ 6169 ยล 1,150.50 23/9/2563 เลขท่ี 2001494009 1
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ล ำดบัที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จดัซ้ือจดัจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจ้ำง
วนัที่เอกสำรอ้ำงองิ เลขที่เอกสำรอ้ำงองิ เหตุผลสนับสนุน

206  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-3623นธ 1,457.94 23/9/2563 เลขท่ี 2001494051 1

207  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิชดุซงญอ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5514 นธ 1,575.70 23/9/2563 เลขท่ี 2001486684 1

208  0963541000289 หจก.รียะห์ปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-5515 นธ 1,458.49 23/9/2563 เลขท่ี 2001486400 1

209  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์
ซ้ือซองขาว ตราชา้งแฟ้มหนีบ
สเปคตรัม 157.94 23/9/2563 เลขท่ี 2001485066 1

210  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-7275 นธ 2,250.56 23/9/2563 เลขท่ี 2001495070 1

211  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ ซ้ือถ่านพานาโซนิคอลัคาไลน์ 420.56 23/9/2563 เลขท่ี 2001484949 1

212  0963541000289 หจก.รียะห์ปิโตรเลียม คา่น ้ามนัเชือเ้พลิง 6กค 7216 กทม 1,366.80 23/9/2563 เลขท่ี 2001486493 1

213  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 80-3623 นธ 1,457.94 23/9/2563 เลขท่ี 2001494063 1

214  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์
ซ้ือไฮเตอร์ กระดาษห้องน ้ามว้น
ใหญ่ ซนัไลต์ 1,607.48 23/9/2563 เลขท่ี 2001485024 1

215  3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์
ซ้ือเกลดเซ็นเตด็เจล เกลดสเปรย์
 ซนัไลต ์น ้ายาเชด้กระจก น ้า 3,122.43 23/9/2563 เลขท่ี 2001484350 1

216  0963536000179 หจก.ดีเซอร์วิชดุซงญอ
คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 7 กฉ 6491 
กทม 1,506.16 23/9/2563 เลขท่ี 2001486654 1

217  0963541000076 หจก.ตนัหยงมสัออยล์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง กฉ 6169 ยล 1,386.00 23/9/2563 เลขท่ี 2001494000 1

440,846.61
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รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน



                                 หมายเหต ุ: เง่ือนไขการบันทึกขอ้มูล
       (1) ระบุล าดับที่เรียงตามวันที่ที่มีการจดัซ้ือจดัจา้ง 
       (2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประขาชนของผู้ประกอบการ
       (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
       (4) ระบุรายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เชน่ ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จา้งซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
       (5). ระบุจ านวนเงินรวมที่มีการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินที่จดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ
       (6). ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจา่ยเงิน เชน่ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
       (7). ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น โดยให้ระบุเลขอา้งองิดังนี้ 

1 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือกรมบัญชกีลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
         ยกเว้นการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง
2. หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง   
3. หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ
         ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9  มีนาคม 2561
4 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3
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