


วันท่ี เลขท่ี

1 3490500369594 นายพัตพี วังคะฮาต จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 1 รายการ ดังน้ี

ชุดสะดืออ่าง 2 หัว ขนาด 3.5 น้ิว จ านวน 1 ชุด

700.00 19 ม.ค. 2565 - 1

2 - โรงเรียนพัฒนาผู้น าและสร้างสันติธรรม รักสคูล จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 1 รายการ ดังน้ี

1. หนังสือประกอบการสอน จ านวน 5 รายการ

4,590.00 31 ม.ค. 2565 3000032253

(อว 8728.1/นร 11/2565)

3

3 0105542028739 บริษัท เซฟไลฟ์ อาร์.โอเทค (1999) จ ากัด จัดจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ ดังน้ี	

-จ้างเปล่ียนไส้กรองน้ าด่ืม 5 เคร่ือง

14,712.50 9 ก.พ. 2565 3000032492

(อว 8728.1/นร 12/2565)

1

4 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ ดังน้ี

1. ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี RICOH AFICIO SP C820DN S/N# S4906130031 

หมายเลขครุภัณฑ์ 420000015220 

- ชุดอบความร้อน จ านวน  1  ช้ิน   

2. ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์สีระบบดิจิตอล ย่ีห้อริโก้ รุ่น SPC440DN S/N# X686P900546

 หมายเลขครุภัณฑ์ 420000009765     

- ชุดความร้อน  จ านวน 1  ช้ิน

18,066.68 15 ก.พ. 2565 3000032603

(อว 8728.1/นร 13/2565)

1

5 0103550014103 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี. แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์จ านวน 4 รายการ ดังน้ี

1. ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู

 พร้อมติดต้ัง หมายเลขครุภัณฑ์ 300000018629  =14	

2. ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมคอมเพรสเซอร์ขนาด 24000 บีทียู ชนิดแขวน  

หมายเลขครุภัณฑ์ 300000018629

3. ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ เป็นครุภัณฑ์ประกอบในรายการครุภัณฑ์งานตกแต่ง

ภายในและปรับปรุงงาน	ระบบอาคารเรียนรวม (Learning Tower) หมายเลขครุภัณฑ์  

240000000179 

4. ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก

อากาศ)  ขนาด 48,000 บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์  300000030913

26,536.00 15 ก.พ. 2565 3000032605

(อว 8728.1/นร 14/2565)

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้

ล าดับท่ี

(1)
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)
เหตุผล

สนับสนุน

(7)



วันท่ี เลขท่ี

ล าดับท่ี

(1)
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)
เหตุผล

สนับสนุน

(7)

6  

0105537143215

0105558162529

0105536092641

0105538032743

 

บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จ ากัด 

บริษัท มิสเตอร์ ดี ไอ วาย(กรุงเทพ) จ ากัด 

บริษัท เอกชัยดีสทริบิวช่ันซิสเทม จ ากัด

บริษัท บีทูเอส จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งท่ี

สูงข้ึน 

บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จ ากัด = 3,303.99 บาท

บริษัท มิสเตอร์ ดี ไอ วาย(กรุงเทพ) จ ากัด = 315.00 บาท

บริษัท เอกชัยดีสทริบิวช่ันซิสเทม จ ากัด =  100.00 บาท

บริษัท บีทูเอส จ ากัด = 320.00 บาท

4,038.75 15 ก.พ. 2565 - 3

7 0105542028739 บริษัท เซฟไลฟ์ อาร์.โอเทค (1999) จ ากัด จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองกรองน้ า จ านวน 3 รายการ ดังน้ี

1. ซ่อมครุภัณฑ์ตู้กรองน้ า รุ่น CHP-04AR (TH-700002) หมายเลขครุภัณฑ์ 

440000000848  จ านวน  2  รายการ	

2. ซ่อมครุภัณฑ์ตู้กรองน้ า รุ่น CHP-04AR (TH-700002) หมายเลขครุภัณฑ์ 

440000000847  จ านวน  1  รายการ	

3. ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองกรองน้ าด่ืมระบบอาร์โอ (RO System) พร้อมติดต้ัง รุ่น SL-WP 200

 ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 440000002960 จ านวน  1  รายการ

7,383.00 22 ก.พ. 2565 3000032726

(อว 8728.1/นร 15/2565)

3

8 0105562059770 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด จัดจ้างค่าเช่ารถตู้ VIP ขนาด 10 ท่ีน่ัง จ านวน 2 คัน รวมค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าทางด่วน 

เพ่ือเดินทางไป-กลับ ระหว่าง มศว ประสานมิตร และ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี ต .นาเกลือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันท่ี 23-25 กุมภาพันธ์ 2565

15,000.00 2 มี.ค. 2565 3000032697

(อว 8728.1/นร 16/2565)

3

9 - จรรยา Silksaijai จัดซ้ือวัสดุ ปกวุฒิบัตร ขนาด A4 จ านวน 7 เล่ม 875.00 7 มี.ค. 2565 - 3

10 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด จัดซ้ือวัสดุ ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,950.00 14 มี.ค. 2565 - 1

รวมท้ังส้ิน 94,851.93       

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ 



วันท่ี เลขท่ี

ล าดับท่ี

(1)
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)
เหตุผล

สนับสนุน

(7)

(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

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน




