


วันท่ี เลขท่ี

1 3730600505292 นางสาวศศิธร ยุวโกศล ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม               2,920.00 7-Jan-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

3

2 3101300364975 นางสาวสาลินี โรจน์หิรัญสกุล ค่า VDO hosting               1,525.00 9-Jan-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

3

3 3730600505292 นางสาวศศิธร ยุวโกศล ค่าเส้ือโปโลสีเทา             13,000.00 10-Jan-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

3

4 3300900761158 ร้านเลย์ปรินส์ ค่าปร้ินเอกสารสี และเข้าเล่ม                 910.00 13-Jan-63 เล่มท่ี033 เลขท่ี 
1623

3

5 3300900761158 ร้านเลย์ปรินส์ ค่าปร้ินเอกสาร และเข้าเล่ม               1,025.00 14-Jan-63 เล่มท่ี033 เลขท่ี 
1627

3

6 1101400482698 นางสาวอัญชนา กล่ินเทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ปากกา)               4,000.00 14-Jan-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงท่ีเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  ถึง เดือน มีนาคม 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)
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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)

7 3130100594526 พราว พับลิชช่ิง เอกสารและแผ่น DVD 
ประกอบการอบรม

            56,000.00 15-Jan-63 re2020/001 3

8 1759900019689 นางสาวทิชาพัชร์ ร่ืนเริง ค่าปากกาและสมุด               1,170.00 15-Jan-63 ใบส าคัญรับเงิน 
มศว

3

9 1510200072092 นายสายธาร ไชยลังกา ค่ากระเป๋าเอกสาร             16,250.00 15-Jan-63 ใบส าคัญรับเงิน 
มศว

3

10 3730600505292 นางสาวศศิธร ยุวโกศล ค่าของท่ีระลึก               1,070.25 17-Jan-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

3

11 3330100670620 นายประภาส ก่ิงสกุล ค่าเหมาจ่ายยานพาหนะ               9,000.00 19-Jan-63 ใบส าคัญรับเงิน 
มศว

3

12 0105551058866 บริษัท อาร์ตเวิร์ค พลัส 
จ ากัด

จ้างท าหมวกบัคเก็ต พร้อมปักโลโก้
และมาสคอตหน่วยงาน

            11,556.00 22-Jan-63 A2001-050 1

13 0105538007722 บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ 
โปรดักส์ จ ากัด

ค่าหมึกพิมพ์               4,066.00 22-Jan-63 IV2000375 1

14 0994000167911 ร้านสหกรณ์การศึกษา
ประสานมิตร จ ากัด

น้ าด่ืม                 900.00 23-Jan-63 เล่มท่ี 228 เลขท่ี
 11358

3

15 3101203616957 นายมนตรี อุดมเพทายกุล ค่าปร้ินส์สีและเข้าเล่ม               2,050.00 25-Jan-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

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)

16 0125557017100 บริษัท สามดี ออลล์ จ ากัด จ้างท าท าเนียบผู้เข้าอบรม             77,682.00 27-Jan-63 id0009/20 3

17 3199900285259 นางสาวปรารถนา คงส าราญ เส้ือพร้อมสกรีน             15,000.00 28-Jan-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

3

18 0505555009696 บริษัท น่ิมเอ็กซ์เพรส จ ากัด ค่าส่งเอกสาร                 550.00 29-Jan-63 6216301173983 3

19 0105537143215 บริษัท  ออฟฟิช คลับ(ไทย) 
จ ากัด

ค่าวัสดุอุปกรณ์               1,450.00 30-Jan-63 4210301201535
160

3

20 3130100594526 พราว พับลิชช่ิง เอกสารและแผ่น DVD 
ประกอบการอบรม

            32,000.00 30-Jan-63 re2020/008 3

21 0994000167911 ร้านสหกรณ์การศึกษา
ประสานมิตร จ ากัด

กระดาษถ่ายเอกสาร             11,000.00 30-Jan-63 เล่มท่ี 228 เลขท่ี
 11358

1

22 0925549000140 บริษัท ว.รณภูมิ จ ากัด ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็บไซต์ 
e-learning

            50,000.00 30-Jan-63 WRV630130/00
1

3

23 1101400482698 บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพลส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ค่าส่งเอกสาร                 390.00 1-Feb-63 smcj200200040 3

24 0863539000367 หจก.เกียรติทราเวลแอนด์
เซอร์วิส

ค่าเช่าพาหนะปฏิบัติการเหมาจ่าย               1,200.00 3-Feb-63 53/2641 3

25 0105528012502 บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ ากัด คูปองน้ าด่ืม               1,669.20 3-Feb-63 IVDR2002/00867 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)

26 3300900761158 ร้านเลย์ปรินส์ ค่าปร้ินส์สี               4,687.00 3-Feb-63 เล่มท่ี 038 เลขท่ี
 1893

3

27 3101203616957 นายมนตรี อุดมเพทายกุล ค่าวัสดุ อุปกรณ์               6,484.80 3-Feb-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

3

28 3160100710861 นายสามารถ  สาดจุ้ย จ้างพาหนะปฏิบัติการ             30,000.00 5-Feb-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

29 3300900761158 ร้านเลย์ปรินส์ ค่าถ่ายเอกสาร               1,925.00 5-Feb-63 เล่มท่ี 036 เลขท่ี
 1754

3

30 0107551000134 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 
รายการ

              2,114.51 7-Feb-63 SI2002031952 1

31 3130100594526 พราว พับลิชช่ิง เอกสารและแผ่น DVD 
ประกอบการอบรม

            16,000.00 7-Feb-63 re2020/008 3

32 3102001266409 นายสงการณ์  นพเก้า ค่าเช่าพาหนะปฏิบัติการเหมาจ่าย               5,000.00 9-Feb-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

33 3160100058071 นายกฤชณัท แสนทวี ค่าถ่ายเอกสาร               1,868.45 11-Feb-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

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 5330190014049 นางสาววาศนา  ชูวา จ้างพาหนะปฏิบัติการ             30,000.00 15-Feb-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

35 3101300364975 นางสาวสาลินี โรจน์หิรัญสกุล ค่าถ่ายเอกสาร               1,758.50 16-Feb-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

3

36 1509900895961 นายณัฐกิตต์ิ  หล้าปินตา จ้างพาหนะปฏิบัติการ             30,000.00 19-Feb-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

37 3300900761158 ร้านเลย์ปรินส์ ค่าปร้ินเอกสารสี                 645.00 19-Feb-63 เล่มท่ี 036 เลขท่ี
 1797

3

38 3730600505292 นางสาวศศิธร ยุวโกศล ค่าเอกสารประกอบการอบรม             45,818.50 21-Feb-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

3

39 1300200120919 นายธีรวัฒน์ จ่อยกระโทก ค่าจ้างเหมาขนส่งอุปกรณ์อบรม               3,000.00 24-Feb-63 ใบส าคัญรับเงิน 
มศว

3

40 3101203616957 นายมนตรี อุดมเพทายกุล ค่าวัสดุ อุปกรณ์               8,630.80 24-Feb-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

3

41 3730600505292 นางสาวศศิธร ยุวโกศล ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม             38,625.00 25-Feb-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

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)

42 3730600505292 นางสาวศศิธร ยุวโกศล ค่าของท่ีระลึก               1,040.25 25-Feb-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

3

43 0105561007245 บริษัท แบงค็อก เวนิว จ ากัด เช่าพ้ืนท่ี             26,750.00 25-Feb-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

44 13499 00143 839 นายนิติ กีฬา จ้างพาหนะปฏิบัติการ             30,000.00 26-Feb-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

45 0107551000134 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 11 
รายการ

              5,925.77 26-Feb-63 SI200201627 1

46 1100200475611 นางสาววิภาดา  จันทรืหอม จ้างจัดงานแถลงข่าว           100,000.00 27-Feb-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

47 0994000167911 ร้านสหกรณ์การศึกษา
ประสานมิตร จ ากัด

น้ าด่ืม                 900.00 4-Mar-63 เล่มท่ี 228 เลขท่ี
 11391

3

48 103551024676 หจก.ปิตุคุณา ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม               5,170.24 4-Mar-63 20-02 3
49 3910100029015 นายอนันต์  โกแหละ จ้างพาหนะปฏิบัติการ             30,000.00 4-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 

ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

50 3730600505292 นางสาวศศิธร ยุวโกศล ค่าเอกสารประกอบการอบรม             23,218.50 6-Mar-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

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)

51 0125560016437 บริษัท ภาพพิมพ์ จ ากัด จ้างท า lookbook             67,410.00 9-Mar-63 เลขท่ี 
RE6303-0027

3

52 1100500459654 นายคชาพร  แพรงาม ค่าช่างแต่งหน้า             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

53 1249800060665 นายมนัสวีร์  กิจพิศุทธ์ิ ค่าช่างท าผม             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

54 1739900428376 นายศุภณัฐ  ศุภมงคล ค่าช่างท าผม             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

55 3450400062870 นายวินัย  จ าปาพรม ค่าช่างท าผม             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ

3

56 1219900413152 นายทศพล  วงส์บ้านฉาง ค่าช่างแต่งหน้า             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

57 3410102301159 นางสาวรมย์ชลี  โสรินทร์ ค่าช่างแต่งหน้า             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

58 3101401316046 นายชัยชนะ สุดประเสริฐ ค่าช่างท าผม             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ

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)

59 3360500282856 นายเตชิญ  พรหมบวช ค่าช่างท าผม             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ

3

60 1400500151240 นายศราวุฒิ  ลาปะ ค่าช่างท าผม             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

61 3110102439048 นายสมเกียรติ  จ่ันเคลือบ ค่าช่างท าผม             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

62 11014 00496 788 นางสาวชาดา  เพียรกิจ ค่าช่างท าผม             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ

3

63 5320100033634 นายภิญโญ  ลิไธสง ค่าช่างแต่งหน้า             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

64 1560100229631 นายหฤษฏ์   ปัญญาอ้าย ค่าช่างท าผม             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

65 1739900124351 นายรัฐศักด์ิ  วิริยะยุทมา ค่าช่างท าผม             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

66 3521200066367 นายภูริณัฐศุทธ์ิ  สุระเสน ค่าช่างท าผม             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิง (6) จ านวนเงินรวม
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สนับสนุน (7)

67 5101299023606 นายพูนทัศน์  เลิศมโนรัตน์ ค่าช่างท าผม             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

68 360100131921 นายนิคม  น้อยค า ค่าช่างแต่งหน้า             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

69 1103700760636 นายฐานกร  จันทร์หอม ค่าช่างท าผม             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ

3

70 3579900323629 นายเบญจพร  ค าพับ ค่าช่างท าผม             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

71 1179900250718 นายชนะจิต  เดชาสถิตย์วงค์ ค่าช่างแต่งหน้า             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

72 27005 00001138 นางสาวจิรัฏฐิกา  วังตาล ค่าช่างแต่งหน้า             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

73 2640100021906 นายจิดาภา  หมอกมืด ค่าช่างแต่งหน้า             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3
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74 1103702391883 นายณัชพล  เดชพรหม ค่าช่างแต่งหน้า             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

75 1100700616460 นางสาวดลฐสรณ์  อารย
สุทธิวัฒน์

ค่าช่างแต่งหน้า             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

76 16299 00090970 นายปรัชพันธ์  ประยูรพันธ์ ค่าช่างแต่งหน้า             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

77 11037 00123 148 นายชัยดิษฐ์  สมทรง ค่าช่างแต่งหน้า             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

78 3170600138929 นางสาวชลลดา  โพธ์ิข า ค่าช่างแต่งหน้า             15,000.00 9-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

79 3 440500076261 นายกิตติพจน์  ฤทธ์ิทรงเมือง จ้างพาหนะปฏิบัติการ             30,000.00 11-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

80 3730600505292 นางสาวศศิธร ยุวโกศล ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม             25,235.00 12-Mar-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

3
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81 3730600505292 นางสาวศศิธร ยุวโกศล ค่าของท่ีระลึก                 325.98 13-Mar-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

3

82 3 540400070731 นายอดุลย์  เวียงค า จ้างพาหนะปฏิบัติการ             30,000.00 18-Mar-63 ใบส าคัญรับเงิน 
ศูนย์บริการ
วิชาการ มศว

3

83 3101200441315 นางสาวสุธาทิพย์  ชว
นะเวสสกุล

ค่าวัสดุ อุปกรณ์             10,000.00 27-Mar-63 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

มศว

3

รวมท้ังส้ิน      1,333,916.75 

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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