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สนบัสนนุ

1  3450400101093 นายธงชยั สมเพ็ชร คา่บ ารุงบรเิวณ สนง.                     300.00 2/10/2563 เลขที ่2001528109 1

2  3360400660735 จักรวาลอนิเตอร์ คา่ถังดบัเพลงิ                10,600.00 2/10/2563 เลขที ่2001514900 1

3  3450200731662 นางทพิยม์ณี สสีกุ คา่ซือ้อืน่ๆ                  8,000.00 2/10/2563 เลขที ่2001535135 1

4  3451100092219 หน่องยางยนต์ คา่ซอ่มรถยนต์                  4,350.00 5/10/2563 เลขที ่2001513867 1

5  3450200684206 นายบญุยัง นารี คา่จา้งเหมาตดัหญา้                  3,000.00 6/10/2563 เลขที ่2001556890 1

6  3450200108272 รา้นมตมินตก์ารเกษตร คา่วสัดเุบ็ดเตล็ด สนง.                  1,110.00 7/10/2563

เลขที ่

2001568371,2001568407 1

7  3300100461109 ส.บลอ๊ก - ตรายาง คา่ตรายาง                  1,970.00 7/10/2563 เลขที ่2100313762 1

8  3450300078685 รา้นโชคดแีอรไืดนาโม คา่ซอ่มรถยนต์                  2,170.00 8/10/2563 เลขที ่2001513880 1

9  3710900408292 อูส่หชยัเครน คา่สลงิ ยกเสา                  4,600.00 9/10/2563 เลขที ่2001568177 1

10  1450200092582 รา้นน ้าดืม่อรทัย คา่น ้าดืม่                  1,365.00 12/10/2563 เลขที ่2001540210 1

11  3450300305631 นางหนูกร อาษา คา่ซกัผา้ปทูีน่อน                  1,000.00 12/10/2563 เลขที ่2001579268 1

12  3450300212519 น ้าดืม่รอ้ยเอ็ดวอเตอร์ คา่น ้าดืม่                     600.00 12/10/2563 เลขที ่2001579308 1

13  3450300305631 นางหนูกร อาษา คา่ท าความสะอาด                  2,400.00 12/10/2563 เลขที ่2001579244 1

14  3450200006721 รา้นคมิหันตป้์าย คา่ป้ายไวนลิ                  2,032.00 14/10/2563 เลขที ่2001540355 1

15  3450200006721 รา้นคมิหันตป้์าย สตกิเกอรแ์ผน่พลาสวดู                  6,800.00 14/10/2563 เลขที ่2001593901 1

16  3450200006721 รา้นคมิหันตป้์าย คา่ป้ายไวนลิ                     240.00 14/10/2563 เลขที ่2001540312 1

17  3450200006721 รา้นคมิหันตป้์าย คา่ท าป้ายไวนลิ                     762.00 14/10/2563 เลขที ่2001568343 1

18  0503546003735

หจก.พ.ีเอ็น.ปริน้ทต์ ิง้เซ็น

เตอร์ คา่วสัด ุส านักงาน                  4,300.00 15/10/2563 เลขที ่2001606781 1

19  0105513004762 บ.รโีก ้(ประเทศไทย) คา่ผา้หมกึ รโีก ้                  4,988.79 15/10/2563 เลขที ่2001598244 1

20  0503546003735

หจก.พ.ีเอ็น.ปริน้ทต์ ิง้เซน้

เตอร์ คา่ตลบัผา้หมกึ                  5,794.39 15/10/2563 เลขที ่2001583949 1

21  1509900823404 น.ส.อนงคน์าถ สคุนัธรส คา่ปลอกสายเคเบิล้                  6,500.00 15/10/2563 เลขที ่2001604503 1

22  3450200043553 นางจติตมิา บตุรดวีงศ์ คา่จา้งท าความสะอาด                     500.00 20/10/2563 เลขที ่2001633304 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563)

กรมบัญชกีลาง



23  3461200279752 รา้นฟ้ายอ่ม คา่พวงมาลา ร.9                  1,500.00 20/10/2563 เลขที ่2100327279 1

24  0453552000611 บ.ธนาคารกรุงไทย คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                35,217.95 20/10/2563 เลขที ่2500914068 1

25  0453552000611 หจก.เสรมิไทยปิโตรเลีย่ม คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                10,883.23 20/10/2563 เลขที ่2500914083 1

26  3461200279752 รา้นฟ้ายอ่มโฆษณา คา่พวงมาลา                  1,500.00 22/10/2563 เลขที ่2100333502 1

27  3490500453544 รา้นถนอมไดนาโมแอร์ คา่ซอ่มรถยนต์                  1,860.00 27/10/2563 เลขที ่2001667815 1

28  3450200731662 นางทพิยม์ณี สสีกุ คา่ซกัผา้                  2,325.00 2/11/2563 เลขที ่2001694077 1

29  0994000165501

หจก.พ ีเอ็น ปริน้ท ์ติง้ เซ็น

เตอร์ คา่ตลบัหมกึ                13,500.00 5/11/2563 เลขที ่2001716341 1

30  3450200008251 รา้นสมปองเครือ่งครัว หัวไฟสอ่งสวา่ง                     780.00 6/11/2563 เลขที ่2001716284 1

31  3440300390158 อูถ่วลิ ชา่งยนต์ คา่ซอ่มรถยนต์                29,550.00 6/11/2563 เลขที ่2001722350 1

32  3451400600783

101 Full Serviceรอ้ยเอ็ดฟู

เซอรว์สิ

คา่ลา้งตรวจเชค็

เครือ่งปรับอากาศ                  7,000.00 6/11/2563 เลขที ่2001722543 1

33  3450300212519 รอ้ยเอ็ดวอเตอร์ คา่น ้าดืม่                     600.00 9/11/2563 เลขที ่2001716720 1

34  3450300305631 นางหนูกร อาษา คา่ซกัผา้ปู                  1,000.00 9/11/2563 เลขที ่2001716696 1

35  3450300305631 นางหนูกร อาษา คา่จา้งท าความสะอาด                  2,400.00 9/11/2563 เลขที ่2001716664 1

36  1450200092582 น ้าดืม่อรทัย คา่น ้าดืม่                  1,560.00 9/11/2563 เลขที ่2001716318 1

37  0994000165501 รา้นถนอมไดนาโมแอร์ คา่ซอ่มรถยนต์                  5,430.00 10/11/2563 เลขที ่2001716505 1

38  0107544000043 บ.โฮมโปรดกัส ์เซนเตอร์ คา่วสัด ุสนง.                  3,786.92 11/11/2563 เลขที ่2100355604 1

39  0107544000043 บ.โฮม โปรดกัส ์เซ็นตเ์ตอร์ คา่วสัดเุบ็ดเตล็ด สนง.                  4,052.00 11/11/2563 เลขที ่2100355604 1

40  3319900104295 รา้นเกษตรก็อปป้ี คา่วสัดสุ านักงาน                     300.00 17/11/2563 เลขที ่2001754280 1

41  3451400387460 นางอรอมุา ลแีวง วสัดเุบ็ดเตล็ดดา้นชา่ง                10,000.00 17/11/2563 เลขที ่2100363132 1

42  3801000124182 พันธุไ์มง้าม คา่กระถางตน้ไม ้                  1,820.00 18/11/2563 เลขที ่2100364847 1

43  3361000687581 รา้นนครพันธุไ์ม ้ คา่กระถางตน้ไม ้                  1,200.00 18/11/2563 เลขที ่2100364847 1

44  3440300688106 สวนวชัรพันธุ์ คา่กระถางตน้ไม ้                  1,385.00 18/11/2563 เลขที ่2100364847 1

45  0453561001412 หจก.อนงคน์าถศกึษาภัณฑ์ คา่ลวดเย็บกระดาษ                     360.00 18/11/2563 เลขที ่2001753891 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563)

กรมบัญชกีลาง



46  0303561002088 หจก.โอเค เซฟตี ้ซพัพลาย คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดดา้นชา่ง                31,297.50 24/11/2563 เลขที ่2001777939 1

47  0453560002695 หจก.เต็งคา้วสัดุ คา่วสัดเุบ็ดเตล็ด สนง.                     455.00 25/11/2563 เลขที ่2100371228 1

48  0107537000882 บ.ธนาคารกรุงไทย จ ากดั คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                39,398.22 25/11/2563 เลขที ่2501024001 1

49  0453552000611

หจก.เกษตรเสรมิไทย

ปิโตรเลยีม คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                  5,969.77 25/11/2563 เลขที ่2501023920 1

50  0453552000611

หจก.เกษตรเสรมิไทย

ปิโตรเลยีม คา่ซอ่มบ ารุง                  2,040.00 25/11/2563 เลขที ่2001814125 1

51  0453552000611 หจก.เกษตรเสรมิไทย คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                  1,725.00 25/11/2563 เลขที ่2001814192 1

52  0125563013404

บ.เซเวน่เซฟ เอนเตอร์

ไพรส ์จ ากดั คา่วสัดเุบ็ดเตลด้ สนง.                     680.00 25/11/2563 เลขที ่2100371258 1

53  3451100334727 รา้น ออ๊ดสติ๊กเกอร์ คา่ป้ายประชาสมัพันธ์                  6,685.00 27/11/2563 เลขที ่2001820259 1

54  0455559000333 บ.แอดไวซ ์เกษตรจ ากดั คา่วสัด ุสนง.                     220.00 27/11/2563 เลขที ่2001822746 1

55  0503546003735

หจก.พเีอ็น ปริน้ติง้ เซ็น

เตอร์ คา่วสัดสุ านักงาน                14,220.00 27/11/2563 เลขที ่2001819980 1

56  0455536000086 บ.บิ๊กบุค๊ 101 คา่วสัด ุสนง.                  1,228.97 1/12/2563 เลขที ่2100377591 1

57  0107537000521 บ.สยามแม็คโคร คา่วสัด ุสนง.                     589.72 1/12/2563 เลขที ่2100376562 1

58  3450200684206 นายบญุยัง นารี คา่ตดัหญา้ สฟฟ.กษ.                  3,000.00 1/12/2563 เลขที ่2100377747 1

59  3361000687581 นครพันธุไ์ม ้

คา่บ ารุงฯบรเิวณ

ส านักงาน                     700.00 1/12/2563 เลขที ่2100377591 1

60  0455536000086 บ.บิ๊กบุค๊ 101 คา่วสัด ุสนง.                     815.89 1/12/2563 เลขที ่2100376562 1

61  3450200218825 รา้นอาหารรวมทรัพย์ คา่อาหารวา่ง เครือ่งดืม่                  1,325.00 3/12/2563 เลขที ่2001856990 1

62  3450200731662 นางทพิยณี์ สสีกุ คา่ซกัผา้                  2,250.00 3/12/2563 เลขที ่2001856785 1

63  3450200006968 รา้นบญุยิง่ คา่หนังสอืพมิพ์                     300.00 4/12/2563 เลขที ่2001861314 1

64  3450200043553 นางจติตมิา บตุรดวีงศ์ คา่ซกัผา้พืน้โตะ๊                     750.00 14/12/2563 เลขที ่2001899712 1

65  3450200225384 รา้นคมิหันตป้์าย ป้ายแผน่พลาสวดู                  2,020.00 14/12/2563 เลขที ่2001820403 1

66  0453561001412 หจก.อนงคน์าถศกึษา คา่วสัดเุบ็ดเตล็ด สนง.                  1,225.00 15/12/2563 เลขที ่2001900487 1

67  3450200006721 รา้นคมิหันตป้์าย คา่ป้ายอืน่ๆ                  5,000.00 15/12/2563 เลขที ่2001877786 1

68  1640100016173 นายพรศกัดิ ์นอ้ยคง คา่ซอ่มรถยนต์                  6,330.00 15/12/2563 เลขที ่2001888629 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563)

กรมบัญชกีลาง



70  0455536000086 บ.บิ๊กบุค๊ 101 คา่วสัด ุสนง.                  7,124.30 17/12/2563 เลขที ่2100396157 1

71  3450200525493 รา้นไทยเจรญิอะไหล่

รือ้ถอนคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก                  6,000.00 22/12/2563 เลขที ่2001947478 1

72  1650500065210 ชา่งกอ๊ตไดนาโม คา่เปลีย่นแบตเตอรี่                  6,390.00 22/12/2563 เลขที ่2001943545 1

73  0453552000611 หจก.เกษตรเสรมิไทย คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                  1,049.95 25/12/2563 เลขที ่2001942341 1

74  0453552000611 หจก.เสรมิไทย คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                  1,440.00 25/12/2563 เลขที ่2001941800 1

75  5441090004840 เทพโทรทัศน์ สปอรต์ไลท์                  5,500.00 29/12/2563 เลขที ่2001988288 1

76  3360400660735 จักวาลอนิเตอร์ สายกระบอก                  4,800.00 30/12/2563 เลขที ่2001972790 1

371,921.60        รวม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563)
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