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เลขประจ าตัวประชาชน ที่จดัซ้ือจดัจา้ง
(๒) (๕)

1 1239900015220 ธัญรัตซีฟู้ด วัสดุการเกษตร 6,080.00      18-ธ.ค.-62 บร.4/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2 0225555000926 บริษทั ชัชชัย เภสัช จ ากดั วัสดุวิทยาศาตร์ 912.00         23-ธ.ค.-62 บร.INV-02-19-564 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 - นายยุทธนา ดาวกระจาย ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 2,330.00      18-ธ.ค.-62 บร.2/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
4 3229900006421 ร้านจีเ่ซ่งฮวด วัสดุการเกษตร 1,125.00      18-ธ.ค.-62 บร.0574/012 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
5 - นายอภิชัย เจริญจติต์ วัสดุการเกษตร 3,600.00      28-พ.ย.-62 บร.3/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
6 3220100392388 นางเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์ 890.00         28-พ.ย.-62 บร.4/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
7 0105546055536 บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากดั วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,130.20      8-ม.ค.-63 บร.0019736 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
8 - ร้านดอกไม้สด วัสดุส านักงาน 380.00         27-ธ.ค.-62 บร.5/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
9 - นายเสาวพล เถียรทิน จา้งเหมารถรับจา้ง 300.00         24-ธ.ค.-62 บร.4/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

10 0223535000911 หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ค่าจา้งเหมาบริการ 1,800.00      25-ธ.ค.-62 บร.31103/623 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
11 3229900054418 ร้านบุญญาพาณิชย์ วัสดุการเกษตร 1,562.00      2-ม.ค.-63 บร.03/02 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
12 3249900131609 ร้านส่งเสริมการประมง วัสดุการเกษตร 4,950.00      16-ม.ค.-63 บร.0865/018 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
13 0225524000011 บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 2,927.11      10-ม.ค.-63 บร.SVROI20000580 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
14 3229900243571 ร้านย่งฮวดเส็ง วัสดุการเกษตร 625.00         15-ม.ค.-63 บร.1411/029 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
15 3220100392388 นางเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์ 890.00         14-ม.ค.-63 บร.10/02 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
16 1229900310213 ร้านไชยชนะ วัสดุการเกษตร 400.00         21-ม.ค.-63 บร.4157/084 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
17 3220300015511 ร้านสินพานิช วัสดุการเกษตร 1,102.10      21-ม.ค.-63 บร.0116/003 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
18 0105546055536 บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากดั วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,108.80      16-ม.ค.-63 บร.0019758 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
19 3240300533597 บรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 1,800.00      29-พ.ย.-62 บร.6910/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
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20 0223550000756 หจก.ชัยพฤกษต์รีรัตน์ วัสดุการเกษตร 900.00         6-ก.พ.-63 บร.IS63012301 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
21 3220300501903 ร้านพวงพศิตรายาง วัสดุส านักงาน 2,330.00      28-ม.ค.-63 บร.25/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
22 3229900036037 ร้าน ช.ศิลป์ โฆษณา วัสดุส านักงาน 1,200.00      14-ม.ค.-63 บร.6387/128 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
23 3229900168227 ร้าน ป.วิจติรเซอร์วิส วัสดุการเกษตร 840.00         25-ธ.ค.-62 บร.035/01 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
24 - อ านาจฟาร์ม วัสดุการเกษตร 3,090.00      27-ธ.ค.-62 บร.01/02 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
25 - รถตู้ 9907 จนัทบุรี-หมอชิต ค่าจดัจา้งเหมารถตู้ 150.00         24-ม.ค.-63 บร.20/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
26 3220200160756 นายอนุชาติ สินธุนาวา ค่าจา้งเหมาเรือยนต์ 1,400.00      15-ต.ค.-62 บร.1/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
27 - ร้านเนินศรีบูรพา วัสดุงานบ้านงานครัว 275.00         6-ก.พ.-63 บร.15/02 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
28 - ร้านลุงหลาด วัสดุการเกษตร 495.00         31-ม.ค.-63 บร.8/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
29 - นายอภิชัย เจริญจติต์ วัสดุการเกษตร 4,800.00      28-ม.ค.-63 บร.20/02 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
30 - นายบรรลือ หงษคู์ วัสดุการเกษตร 1,140.00      28-ม.ค.-63 บร.11/02 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
31 3240300533597 บรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 1,200.00      28-ม.ค.-63 บร.6912/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
32 45525666 สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห ์จ ากดั วัสดุการเกษตร 2,160.00      28-ม.ค.-63 บร.SC00630105012 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
33 - ร้านลุงหลาด วัสดุการเกษตร 1,900.00      6-ก.พ.-63 บร.10/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
34 - รถตู้ 9907 จนัทบุรี-หมอชิต ค่าจดัจา้งเหมารถตู้ 150.00         3-ก.พ.-63 บร.22/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
35 - ร้านลุงหลาด วัสดุการเกษตร 340.00         6-ก.พ.-63 บร.9/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
36 4101400026981 ร้านท้ายตลาดการเกษตร วัสดุการเกษตร 2,000.00      6-ก.พ.-63 บร.OBB630100032 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
37 3240300533597 บรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 1,200.00      5-ก.พ.-63 บร.6913/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
38 3240300533597 บรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 1,800.00      13-ก.พ.-63 บร.6914/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
39 3220600034057 ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร วัสดุการเกษตร 1,800.00      6-ก.พ.-63 บร.2839/114 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
40 - นายประสิทธ์ิ อนนต์ วัสดุการเกษตร 900.00         12-ก.พ.-63 บร.1/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
41 0223535000490 หจก.ออกซิเจนภาคตะวันออก วัสดุการเกษตร 74.90           6-ก.พ.-63 บร.3-6302-006 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
42 - นายรังสรรค์ ผลประชุม วัสดุการเกษตร 150.00         6-ก.พ.-63 บร.1/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
43 8230190000671 นางคง เกษี วัสดุการเกษตร 850.00         7-ก.พ.-63 บร.1/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
44 - ร้านลุงหลาด วัสดุการเกษตร 1,020.00      11-ก.พ.-63 บร.21/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
45 - นางเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์ 890.00         11-ก.พ.-63 บร.11/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง



46 0125555014685 บริษัท แอดไวซ์ ไอที อนิฟนิิท จ ากดั วัสดุคอมพวิเตอร์ 1,940.00      11-ก.พ.-63 บรBC20020510 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
47 3240300533597 บรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 1,800.00      13-ก.พ.-63 บร.6914/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
48 - ร้านป้าทองค า วัสดุงานบ้านงานครัว 330.00         12-ก.พ.-63 บร.2/18 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
49 - นางเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,895.00      12-ก.พ.-63 บร.11/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
50 3220100279654 อูช่่างหนุ่ม ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 4,140.00      11-ก.พ.-63 บร.0878/18 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
51 3220100279654 อูช่่างหนุ่ม ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1,900.00      12-ก.พ.-63 บร.0935/19 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
52 - ร้านลุงหลาด วัสดุการเกษตร 1,190.00      20-ก.พ.-63 บร.24/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
53 - นางเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 445.00         20-ก.พ.-63 บร.14/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
54 0225539000097 บ.ซีอาร์ จนัทบุรี(ประเทศไทย) วัสดุงานบ้านงานครัว 396.00         20-ก.พ.-63 บร.203-170238 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
55 - นายไพฑูรย์ นามมงคลสุขย่ิง วัสดุการเกษตร 400.00         25-ก.พ.-63 บร.05/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
56 3220600262921 ร้านอวนสามแยก วัสดุการเกษตร 1,500.00      25-ก.พ.-63 บร.40/03 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
57 3229900020149 ร้านออฟฟศิมาร์ต วัสดุส านักงาน 3,387.00      2-ม.ีค.-63 บร.31-32/223 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
58 3800200302105 ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร วัสดุการเกษตร 3,000.00      18-ก.พ.-63 บร.31787/636 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
59 3240300533597 บรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 2,100.00      18-ก.พ.-63 บร.6915/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
60 3220600034057 ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร วัสดุการเกษตร 3,600.00      20-ก.พ.-63 บร.2840/114 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
61 0125555014685 บริษัท แอดไวซ์ ไอที อนิฟนิิท จ ากดั ซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 620.00         13-ก.พ.-63 บร.BC20020658 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
62 - อ านาจฟาร์ม วัสดุการเกษตร 1,940.00      20-ก.พ.-63 บร.4/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
63 - ร้านคลังรองเท้า จนัทบุรี วัสดุงานบ้านงานครัว 1,440.00      6-ม.ีค.-63 บร.ORNM6303000100 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
64 4101400026981 ร้านท้ายตลาดการเกษตร วัสดุการเกษตร 3,800.00      6-ม.ีค.-63 บร.OBB630600040 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
65 3220600940635 ร้านประสิทธ์ิ ท าเบาะ วัสดุการเกษตร 2,500.00      10-ม.ีค.-63 บร.0362/008 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
66 3230200087382 นานสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม วัสดุการเกษตร 4,680.00      6-ม.ีค.-63 บร.GG/FC069 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
67 0105525023104 บริษทั ฮอลลีวู้ด อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ซ่อมชัดเตอร์กล้อง 4,500.00      24-ม.ีค.-63 บร.AI2000017 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
68 3240300533597 บรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 1,740.00      11-ม.ีค.-63 บร.6917/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
69 0223535000490 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ออกซิเจนภาคตะวันออก วัสดุการเกษตร 256.00         19-ม.ีค.-63 บร.3-6303-015 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
70 3240300533597 อานาจฟาร์ม วัสดุการเกษตร 3,450.00      11-ม.ีค.-63 บร.5/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
71 1239900015220 แหลมศอกซีฟู้ด วัสดุการเกษตร 4,320.00      11-ม.ีค.-63 บร.1/20 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง



72 - ร้านป้าทองค า วัสดุงานบ้านงานครัว 500.00         23-ม.ีค.-63 บร.1/14 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
73 0107536000633 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 518.00         23-ม.ีค.-63 บร.11209006004211 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
74 - นายบรรลือ หงษคู์ วัสดุการเกษตร 550.00         20-ม.ีค.-63 บร.2/10 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
75 0225539000097 บริษทั ซีอาร์ จนัทบรีุ (ประเทศไทย) จ ากดั วัสดุงานบ้านงานครัว 632.00         18-ม.ีค.-63 บร.2280203201023017 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
76 0105556142598 บริษทั วิน วิชชั่น จ ากดั วัสดุงานบ้านงานครัว 2,996.00      26-ม.ีค.-63 บร.IV20-03-063 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

138,432.11  


