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วันท่ี เลขท่ี

1 0103544011866 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานประปา จ านวน 4 รายการ 1,027.27        14 ต.ค. 2564 3000030339 1

2 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ ดังน้ี

ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล RICOH รุ่น AFICIO MP4001 S/N# 

V7906500096 หมายเลขครุภัณฑ์ 300000025807 จ านวน 1 รายการ ดังน้ี

- ชุดจ่ายหมึก จ านวน 1 ช้ิน

1,821.68        27 ต.ค. 2564 3000030545 1

3 3300900761158.00 ร้านเลย์ปรินส์ จ้างค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่ม            192.60 3 พ.ย. 2564 อว. 8728.1/นร6/2565 1

4  

3730600671656

3120300105600

          

วิเศษสุข สังฆภัณฑ์            -

Royal Flora Rattchphruck

ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ ดังน้ี

1. เคร่ืองสังฆทานไทยธรรม จ านวน 5 ชุด

2. ค่าวัสดุและค่าตกแต่งสถานท่ีจัดกิจกรรม 1 รายการ

        7,000.00 17 พ.ย. 2564  

- 

บิลเงินสดเล่มท่ี 215 เลขท่ี 05

3

5 5101599013631.00 นางสาวพิศมัย  อ้นวิเศษ จ้างค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน         3,000.00 17 พ.ย. 2564 อว. 8728.1/นร7/2565 3

67 0115559024898 บริษัท เจพี ซิสเท็ม โซลูช่ัน จ ากัด จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ ดังน้ี

1. ซ่อมระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตู (Access Control Systems) หมายเลข

ครุภัณฑ์ 320000003183 ซ่อมเปล่ียนชุดจ่ายไฟระบบ จ านวน 4 รายการ

8,645.60        1 ธ.ค. 2564 3000031355

(อว 8728.1/นร 7/2565)

1

7 0105535059551 บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จ ากัด จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 1 รายการ ดังน้ี

ป้ายไวนิล ขนาด 90x120 ซม. จ านวน 6 อัน

4,173.00        21 ธ.ค. 2564 3000031684

(อว 8728.1/นร 9/2565)

1

รวมท้ังส้ิน 25,860.15       

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้

ล าดับท่ี

(1)
เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตุผล

สนับสนุน

(7)



วันท่ี เลขท่ี

ล าดับท่ี

(1)
เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตุผล

สนับสนุน

(7)

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

(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

(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ 




