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เลขประจ าตัวประชาชน ที่จดัซ้ือจดัจา้ง
(๒) (๕)

1 0223551000121 หจก.ซุ่งหลีพระยาตรัง วัสดุกอ่สร้าง 800.00         19-พ.ค.-62 บร.2600/052 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2 3220100392388 นางเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์ 890.00         17-ม.ิย.-62 บร.02/02 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 0225548000201 ร้าน A ถูกจงั วัสดุการเกษตร 1,700.00       12-ม.ิย.-62 บร.038/15 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
4 3220500103758 ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 3,840.00       17-ม.ิย.-62 บร.0812/017 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
5 0225548000312 บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั วัสดุกอ่สร้าง 4,384.00       20-ม.ิย.-62 บร.IV620620-0002 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
6 3220200160756 นายอนุชาติ สินธุนาวา ค่าจา้งเหมาเรือยนต์ 1,400.00       12-ม.ิย.-62 บร.29/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
7 3229900067323 ร้านไทยแสงแบตเตอร่ี วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,600.00       13-ม.ิย.-62 บร.0806/017 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
8 0223535000911 หจก.เจริญกจิ เซลล์ แอนด์ เซอร์วส ค่าล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ1,200.00       17-ม.ิย.-62 บร.30677/608 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
9 3220100392388 นายเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,840.00       12-ก.ค.-62 บร.01/002 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

10 0213533000565 หจก.ปากแซงออกซิเย่น วัสดุวิทยาศาสตร์ 342.00         1-ก.ค.-62 บร.T02607004 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
11 3229900089688 ร้านยู่เซ่งฮวด ค่าซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 1,780.00       5-ก.ค.-62 บร.0891/018 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
12 32201000414764 ร้านโลหะภัณฑ์การช่าง วัสดุกอ่สร้าง 240.00         12-ก.ค.-62 บร.4/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
13 0107544000043 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ วัสดุการเกษตร 467.00         29-พ.ค.-62 บร.059399 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
14 0107544000043 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ วัสดุการเกษตร 647.00         2-ก.ค.-62 บร.059305 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
15 0225555000926 บริษทั ชัชชัยเภสัช จ ากดั วัสดุการเกษตร 237.00         1-ก.ค.-62 บร.INS-07-19-266 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
16 - สมนึกค้าเกลือ วัสดุการเกษตร 4,800.00       1-ก.ค.-62 บร.051/020 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
17 0107536000633 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ วัสดุงานบ้านงานครัว 828.00         2-ก.ค.-62 บร.11209011003493 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
18 0107536000633 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ วัสดุงานบ้านงานครัว 158.00         1-ก.ค.-62 บร.11209007004293 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
19 3229900089688 ร้านยู่เซ่งฮวด วัสดุการเกษตร 820.00         2-ก.ค.-62 บร.0892/018 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
20 0225548000201 ร้าน A ถูกจงั วัสดุการเกษตร 1,200.00       4-ก.ค.-62 บร.050/15 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
21 3220500103758 ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ วัสดุการเกษตร 1,197.00       1-ก.ค.-62 บร.0880/018 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
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22 3220100174933 ร้านเกา๊อะแควเร่ียม วัสดุการเกษตร 2,500.00       1-ก.ค.-62 บร.16/05 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
23 3229900020416 ร้านเปี๊ยกการยนต์ วัสดุการเกษตร 1,070.00       1-ก.ค.-62 บร.0189/004 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
24 3220100174933 ร้านเกา๊อะแควเร่ียม วัสดุการเกษตร 4,150.00       1-ก.ค.-62 บร.16/09 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
25 3220100174933 ร้านเกา๊อะแควเร่ียม วัสดุการเกษตร 300.00         1-ก.ค.-62 บร.49/09 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
26 0223561000787 หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ วัสดุส านักงาน 540.00         1-ก.ค.-62 บร.122/003 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
27 0223539000371 หจก.ไพรัชคอมพวิเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่นซ่อมคอมพวิเตอร์ 300.00         1-ก.ค.-62 บร.9415/149 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
28 0225548000312 บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั วัสดุอืน่ฯ 800.00         1-ก.ค.-62 บร.IV620626-0001 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
29 - น.ส.อรณี นาคเจริญ วัสดุการเกษตร 2,600.00       12-ก.ค.-62 บร.32/010 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
30 0125555014685 บริษทั แอดไวซื ไอที อนิฟนิิท จ ากดั ซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1,071.00       9-ก.ค.-62 บร.MC19044820/MC19044822การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
31 3220600262921 ร้านอวนสามแยก (ชัยพรพาณิชย์) วัสดุการเกษตร 4,400.00       12-ก.ค.-62 บร.23/03 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
32 3229900020149 ร้านออฟฟศิมาร์ต วัสดุส านักงาน 1,460.00       12-ก.ค.-62 บร.2/161 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
33 3800200302105 ร้านอารยะรุ่งเจริยกจิการเกษตร วัสดุการเกษตร 3,600.00       18-ก.ค.-62 บร.31675/634 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
34 - นายอภิชัย เจริญจติต์ วัสดุการเกษตร 3,600.00       19-ก.ค.-62 บร.35/010 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
35 - นายนิมิต มัตฉาเกือ้ วัสดุการเกษตร 360.00         19-ก.ค.-62 บร.1/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
36 3220200160756 นายอนุชาติ สินธุนาวา ค่าจา้งเหมาเรือยนต์ 1,400.00       12-ก.ค.-62 บร.30/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
37 0105546096453 บริษทั ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาฉะเชิงเทราวิเคราะห์ตัวอย่าง 3,638.00       24-ก.ค.-62 บร.ARCS-6207-0247 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
38 0105521009891 บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดัซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 642.00         24-ก.ค.-62 บร.28020527 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
39 0223539000371 หจก.ไพรัชคอมพวิเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่นค่าซ่อมปร้ินเตอร์ 450.00         18-ก.ค.-62 บร.9506/151 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
40 3220100392388 นางเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์ 890.00         23-ก.ค.-62 บร.015/02 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
41 3229900020149 ร้านออฟฟศิมาร์ต วัสดุส านักงาน 3,785.00       19-ก.ค.-62 บร.3/165 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
42 3220100174933 ร้านเกา๊อะแควเร่ียม วัสดุการเกษตร 1,400.00       5-ส.ค.-62 บร.15/09 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
43 3220100390032 น.ส.โสภา เภกะสุต วัสดุการเกษตร 2,125.00       13-ส.ค.-62 บร.15/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
44 - ร้านโฆษติวิทยา วัสดุส านักงาน 2,000.00       13-ส.ค.-62 บร.30/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
45 - นายยุทธนา ดาวกระจาย ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1,935.00       13-ส.ค.-62 บร.30/02 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
46 3100601181127 ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจติอล จา้งตัดกรอบ 480.00         30-ก.ค.-62 บร.1660/034 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
47 0225548000312 บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั วัสดุการเกษตร 1,865.00       25-ก.ค.-62 บร.IV620725-0001 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
48 0223561000787 หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ วัสดุงานบ้านงานครัว 900.00         31-ก.ค.-62 บร.155/004 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
49 3229900020149 ร้านออฟฟศิมาร์ต วัสดุส านักงาน 2,850.00       31-ส.ค.-62 บร.6/169 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง



50 0105524013474 บริษทั ซายน์เทค จ ากดั ค่าซ่อมตู้ Biological 4,815.00       24-ก.ค.-62 บร.6208-9093367 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
51 0223539000371 หจก.ไพรัชคอมพวิเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่นค่าซ่อมปร้ินเตอร์ 450.00         14-ส.ค.-62 บร.9608/153 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
52 3220100321621 อรอมุา ประเสริฐทอง วัสดุการเกษตร 600.00         13-ส.ค.-62 บร.1/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
53 0994000159382 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จา้งวิเคราะห์คลอเรสโตรรอล 1,500.00       19-ม.ิย.-62 บร.0157/4439 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
54 1229900310213 ร้านไชยชนะ วัสดุการเกษตร 1,200.00       25-ก.ค.-62 บร.3935/079 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
55 3220500103758 ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 2,760.00       25-ก.ค.-62 บร.1026/021 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
56 3220300015511 ร้านสินพานิช วัสดุกอ่สร้าง 1,636.03       25-ก.ค.-62 บร.IV62/07-00914 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
57 0225524000011

บริษทั ประชากจิมอเตอร์เซลส์ 
จ ากดั

จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1,915.19       13-ส.ค.-62 บร.SVROI19015478 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
58 3220100392388 นางเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,840.00       20-ส.ค.-62 บร.01/008 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
59 3800200302105 ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร วัสดุการเกษตร 4,500.00       14-ส.ค.-62 บร.31696/634 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
60 3220200160756 นายอนุชาติ สินธุนาวา ค่าจา้งเหมาเรือยนต์ 1,400.00       15-ส.ค.-62 บร.40/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
61 3240300533597 บรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 4,140.00       13-ส.ค.-62 บร.6902/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
62 223535000911 หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,300.00       19-ส.ค.-62 บร.30632/613 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
63 0107555000139 บริษทั วิริยะประกนัภัย ต่อทะเบียบรถยนต์ 600.00         26-ส.ค.-62 บร.8501388 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
64 3220600262921 ร้านอวนสามแยก วัสดุกอ่สร้าง 112.50         22-ก.ค.-62 บร.30/02 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
65 - นายบรรลือ หงษคู์ วัสดุการเกษตร 1,040.00       22-ส.ค.-62 บร.10/03 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
66 0107555000139 บริษทั วิริยะประกนัภัย ต่อทะเบียบรถยนต์ 1,099.00       28-ส.ค.-62 บร.8834695 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
67 3229900136872 ร้าน ก.อปุกรณ์ ซ่อมเคร่ืองปั้มฉีดน้ าและเล่ือยยนต์1,169.00       30-ส.ค.-62 บร.0201/005 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
68 3229900089688 ร้านยู่เซ่งฮวด วัสดุการเกษตร 180.00         30-ส.ค.-62 บร.0933/019 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
69 0223524000043 หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามัน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 960.00         4-ก.ค.-62 บร.08854/178 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
70 - นายอภิชัย เจริญจติต์ วัสดุการเกษตร 3,600.00       23-ส.ค.-62 บร.36/02 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
71 0223535000937 หจก.สีปุณยรัตน์ จนัทนิมิต วัสดุกอ่สร้าง 888.00         22-ส.ค.-62 บร.NO6200610 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
72 0225539000097

บริษทั ซีอาร์ จนัทบุรี(ประเทศไทย)
 จ ากดั

วัสดุงานบ้านงานครัว 797.00         28-ส.ค.-62 บร.2280208191021989 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
73 3240300533597 บรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 1,860.00       26-ส.ค.-62 บร.6904/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
74 3229900020149 ร้านออฟฟศิมาร์ต วัสดุส านักงาน 1,770.00       8-ก.ค.-62 บร.5/169 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
75 3229900020149 ร้านออฟฟศิมาร์ต วัสดุส านักงาน 1,905.00       30-ส.ค.-62 บร.8/180 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
76 3229900168227 ป.วิจติรเซอร์วิส( 2001) วัสดุการเกษตร 840.00         2-ก.ย.-62 บร.033/01 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
77 3220100392388 นางเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์ 890.00         2-ก.ย.-62 บร.20/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง



78 0107544000043 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว 2,625.00       30-ส.ค.-62 บร.061274 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
79 3220100321621 อรอมุา ประเสริฐทอง วัสดุการเกษตร 770.00         2-ก.ย.-62 บร.2/19 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
80 3240300533597 บรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 2,400.00       3-ก.ย.-62 บร.6906/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
81 3220600034057 ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร วัสดุการเกษตร 3,390.00       11-ก.ย.-62 บร.2837/114 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
82 3229900020416 ร้านเปี๊ยกการยนต์ วัสดุกอ่สร้าง 139.10         11-ก.ย.-62 บร.0336/007 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
83 3240300533597 บรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 2,460.00       30-ส.ค.-62 บร.6905/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
84 3229900020149 ร้านออฟฟศิมาร์ต วัสดุส านักงาน 980.00         2-ก.ย.-62 บร.6/185 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
85 3220500103758 ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ วัสดุกอ่สร้าง 444.00         2-ก.ย.-62 บร.1289/026 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
86 0994000273461 บริษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั วัสดุกอ่สร้าง 1,259.00       2-ก.ย.-62 บร.CTB190910768 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
87 3220100392388 นางเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์ 1,320.00       13-ก.ย.-62 บร.22/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
88 0213533000565 หจก.ปากแซงออกซิเย่น วัสดุวิทยาศาสตร์ 342.00         13-ก.ย.-62 บร.T026209023 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
89 - ร้านลุงหลาด วัสดุการเกษตร 2,250.00       12-ก.ย.-62 บร.23/3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
90 3220300791294 นางรุ่งนภา วงเวียน วัสดุการเกษตร 50.00           11-ก.ย.-62 บร.3/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
91 3220100392388 นางเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์ 890.00         13-ก.ย.-62 บร.20/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

156,566.82   


