


วันท่ี เลขท่ี

1 3101203616957 นายมนตรี อุดมเพทายกุล ค่าวัสดุ อุปกรณ์               7,680.00 1 เม.ย. 63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน มศว

3

2 0107551000134 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ               1,127.95 4 เม.ย. 63 SI2004071095 1

3 0105562162457 บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ ากัด ค่าวัสดุ จ านวน 6 รายการ               1,208.00 18 เม.ย. 63 ARP-0420150600 3

4 0123555000500 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ส านักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ค่าหนังสือประกอบการท างานวิจัย                 900.00 21 เม.ย.63 FDK 1051-2020 3

5 3101900177980 นางสาวขจีพร  วงศ์ปรีดี ค่าออกแบบออนไลน์โปสเตอร์               4,000.00 22 เม.ย. 63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน มศว

3

6 0107551000134 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ               2,448.02 28 เม.ย. 63 SI2004124262 1

7 0105545063462 บริษัท เอส.เอส ฟอร์จูน เท
รด จ ากัด

ค่าวัสดุอุปกรณ์                 241.82 28 เม.ย. 63 hs63000804 3

8 3300900761158 ร้านเลย์ปรินส์ ค่าปร้ินเอกสารสีและเข้าเล่ม               3,892.00 29 เม.ย. 63 เล่มท่ี 034 เลขท่ี 
1678

3

9 0105545063462 บริษัท เอส.เอส ฟอร์จูน เท
รด จ ากัด

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์                 509.32 30 เม.ย. 63 hs63000840 3

10 0105545063462 บริษัท เอส.เอส ฟอร์จูน เท
รด จ ากัด

ค่าวัสดุอุปกรณ์                 813.20 4 พ.ค. 63 hs63000862 3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงท่ีเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563  ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสารอ้างอิง (6) จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(4)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ล าดับท่ี (1) เหตุผล

สนับสนุน (7)

Page 1 of 4



วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิง (6) จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(4)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ล าดับท่ี (1) เหตุผล

สนับสนุน (7)

11 3101201013902 นายนพดล  อริยวุฒิพงษ์ ค่าจดโดเมนเนม จด Web Hosting
 ส าหรับเว็บไซต์ ค่าจัดท าเว็บไซต์

            33,600.00 6 พ.ค. 63 IV-200303 3

12 0994000167911 ร้านสหกรณ์การศึกษา
ประสานมิตร จ ากัด

ค่าน้ าด่ืม                 900.00 7 พ.ค. 63 เล่มท่ี 236 เลขท่ี 
11766

3

13 0994000167911 ร้านสหกรณ์การศึกษา
ประสานมิตร จ ากัด

ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร             11,000.00 7 พ.ค. 63 เล่มท่ี 236 เลขท่ี 
11767

1

14 0994000167911 ร้านสหกรณ์การศึกษา
ประสานมิตร จ ากัด

ค่าถุงมือผ้า                   45.00 7 พ.ค. 63 เล่มท่ี 236 เลขท่ี 
11768

1

15 3101203616957 นายมนตรี อุดมเพทายกุล ค่าวัสดุ อุปกรณ์               8,045.00 18 พ.ค. 63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน มศว

3

16 3101203616957 นายมนตรี อุดมเพทายกุล ค่าพิมพ์เอกสาร               2,000.00 18 พ.ค. 63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน มศว

3

17 3101203616957 นายมนตรี อุดมเพทายกุล ค่าวัสดุ อุปกรณ์               1,171.00 31 พ.ค. 63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน มศว

3

18 0105528012502 บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด ค่าคูปองน้ าด่ืม 18.9 ลิตร               1,669.20 1 มิ.ย. 63 IVDR2006/00257 3
19 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จ ากัด
ค่าวัสดุ จ านวน 3 รายการ                 407.00 5 มิ.ย. 63 421030620156464 3

20 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด

ค่าวัสดุ จ านวน 1 รายการ               1,592.00 6 มิ.ย. 63 0002710206201673
53

3

21 0105549140470 บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอค
ทีฟ จ ากัด

ค่าโฆษณา               5,350.00 9 มิ.ย. 63 DDR2006021 3

22 0107551000134 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ               3,169.01 11 มิ.ย. 63 SI2006049402 1
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิง (6) จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(4)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ล าดับท่ี (1) เหตุผล

สนับสนุน (7)

23 0105540036611 บริษัท พล็อท แอนด์ พร้ินท์
 จ ากัด

ค่าจ้างท าโบว์ชัวร์ A4               1,200.00 11 มิ.ย. 63 630078 3

24 3460100540768 นางมะลิวรรณ การกันหา ค่าท าความสะอาด                 500.00 13 มิ.ย. 63 ใบส าคัญรับเงิน
ศูนย์บริการวิชาการ 

 มศว

3

25 0105562162457 บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ ากัด ค่าวัสดุ จ านวน 5 รายการ                 565.25 17 มิ.ย. 63 ARP-0620150511 3

26 3300900761158 ร้านเลย์ปรินส์ ค่าปรินส์สี               2,694.00 17 มิ.ย. 63 เล่มท่ี 010 เลขท่ี 
0487

3

27 0107557000462 บริษัท คอนเซเว่น จ ากัด ซ้ือ pointer                 590.00 17 มิ.ย. 63 6307-br237-00122 3

28 0115555008936 บริษัท เอเชียไลฟ์ มีเดีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ค่าจ้างท าข่าวประชาสัมพันธ์และ
เขียนบทความประกอบโครงการ

            32,100.00 18 มิ.ย. 63 ALT2020_08016 3

29 3100602059970 นางสาวจิตอุษา  ขันทอง ค่าวัสดุ จ านวน 2 รายการ                 171.00 18 มิ.ย. 63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน มศว

3

30 0105544113032 บริษัท สยามพารากอน รี
เทล จ ากัด

ค่าวัสดุ จ านวน 13 รายการ               1,847.75 20 มิ.ย. 63 KA0000047694 3

31 0105544113032 บริษัท สยามพารากอน รี
เทล จ ากัด

ค่าวัสดุ จ านวน 2 รายการ                 738.00 20 มิ.ย. 63 KA0000014037 3

32 0105544113032 บริษัท สยามพารากอน รี
เทล จ ากัด

ค่าแฟลตไดร์               2,274.00 20 มิ.ย. 63 ku0000014038 3

33 0994000167911 ร้านสหกรณ์การศึกษา
ประสานมิตร จ ากัด

ค่าน้ าด่ืม                 900.00 22 มิ.ย. 63 เล่มท่ี 236 เลขท่ี 
11780

3
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิง (6) จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(4)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ล าดับท่ี (1) เหตุผล

สนับสนุน (7)

34 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) 
จ ากัด

ค่าวัสดุ               2,168.00 22 มิ.ย. 63 0004210306201569
69

3

35 3300900761158 ร้านเลย์ปรินส์ ค่าถ่ายเอกสาร                 520.00 23 มิ.ย. 63 เลขท่ี 0490 เล่มท่ี 
010

3

36 3102201211292 นายคมศิษฏ์ ไม่เส่ือมสุข ค่าจ้างเหมาท าจดหมาย
ประชาสัมพันธ์

            17,350.00 26 มิ.ย. 63 ใบส าคัญรับเงิน มศว 3

37 3101401135262 นางสาวพองาม  วีรุตมเสน ค่าจ้างปร้ินงาน                 149.00 30 มิ.ย. 63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน มศว

3

รวมท้ังส้ิน        147,855.52 

หมายเหตุ :   เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล
(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560
                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561
     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1-3
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