


วันท่ี เลขท่ี

1 3100603402694 ร้านอรชัย จัดซ้ือวัสดุ ค่าพานพุ่ม จ านวน 1พาน

(งานวันมหาวิทยาลัยฯ 73 ปี ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565)

1,000.00 20 เม.ย. 2565 ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 1 เลขท่ี

 045

3

2 0103550014103 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 24,000

 บีทียู พร้อมติดต้ัง หมายเลขครุภัณฑ์ 300000018629 จ านวน 1 รายการ

6,206.00 27 เม.ย. 2565 27 เม.ย. 2565 1

3 0105562059770 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด จัดจ้างค่าเช่ารถตู้ VIP ขนาด 10 ท่ีน่ัง จ านวน 1 คัน รวมค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าทางด่วน

 เพ่ือเดินทางไป-กลับระหว่าง มศว ประสานมิตร และ โรงเรียนวัดเขาย่ีสาร (ประมุขเวชกิจ)

 ต าบลย่ีสาร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันท่ี 9-11 พฤษภาคม 2565 (2,500

 บาทx1คันx3วัน)

7,500.00 3 พ.ค. 2565 3000033826

(อว 8728.1/นร 19/2565)

3

4 0105562059770 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด จัดจ้างค่าเช่ารถตู้ VIP ขนาด 10 ท่ีน่ัง จ านวน 1 คัน รวมค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าทางด่วน

 เพ่ือเดินทางไป-กลับระหว่าง มศว ประสานมิตร และ โรงเรียนวัดเขาย่ีสาร (ประมุขเวชกิจ)

 ต าบลย่ีสาร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 (3,000 

บาทx1คันx1วัน)

3,000.00 10 พ.ค. 2565 3000033950

(อว 8728.1/นร 20/2565)

3

5 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด จัดซ้ือวัสดุ ชุดตรวจ COVID-19 ANTIGEN SELF-TEST KIT จ านวน 300 กล่อง 15,087.00 17 พ.ค. 2565 3000034049

(อว 8728.1/นร 21/2565)

1

6 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี RICOH AFICIO SP C820DN S/N# 

S4906130031 หมายเลขครุภัณฑ์ 420000015220     

 ฝาปิดชุดความร้อน        จ านวน     1    ช้ิน

13,097.60 17 พ.ค. 2565 3000034050

(อว 8728.1/นร 22/2565)

1

7 0105538120421 บริษัท อัครเทรดด้ิง จ ากัด จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ

1. สายสัญญาณมินิโฟน 3.5 มม. โฟน Mono x 2 ความยาว 5 ม. ย่ีห้อ Amphenol    

จ านวน   2   เส้น 

2. สายสัญญาณมินิโฟน 3.5 มม. โฟน Mono x 2 ความยาว 10 ม. ย่ีห้อ Amphenol   

จ านวน   1   เส้น

1,819.00 17 พ.ค. 2565 AV6505001 ลงวันท่ี 19 

พฤษภาคม 2565

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 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)

8 บริษัท เอ แอนด์ เอ็น พลัส เทคโนโลยี จ ากัด จัดจ้างเหมาบริการล้างเคร่ืองปรับอากาศ แบบล้างใหญ่ 25 เคร่ือง จ านวน  1   งาน 17,387.50 24 พ.ค. 2565 3000034210

(อว 8728.1/นร 24/2565)

1

9 0105551122220 บริษัท ออล-ไอที. จ ากัด จัดจ้างตรวจเช็คและท าความสะอาดครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ HP Designjet Z3100 ขนาด 44

 น้ิว หมายเลขครุภัณฑ์ 420000015219 จ านวน 1 งาน

1,605.00 24 พ.ค. 2565 - 1

10 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด จัดซ้ือวัสดุผงหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 4 รายการ 62,798.30 24 พ.ค. 2565 3000034212

(อว 8728.1/นร 25/2565)

1

11 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 6 รายการ 12,440.00 2 มิ.ย. 2565 3000034527

(อว 8728.1/นร 26/2565)

1

12 0105549104261 บริษัท เอซอฟท์วัน จ ากัด จัดซ้ือวัสดุ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานมัลติมีเดีย Adobe Creative Cloud for 

teamsEducation Named License 1 Year จ านวน 6 License

117,486.00 2 มิ.ย. 2565 3000034526

(อว 8728.1/นร 27/2565)

1

13 0105548131566 บริษัท วันทูออล จ ากัด จัดซ้ือวัสดุ โปรแกรมซูม (Zoom License) จ านวน 3 License 23,112.00 13 มิ.ย. 2565 3000034823

(อว 8728.1/นร 28/2565)

1

14 3.3414E+12 ร้านเลย์ปรินส์ ก๊อปป้ี จัดจ้าง ค่าเข้าเล่มสันกาวปกสีเคลือบ จ านวน 10 เล่ม 600.00 16 มิ.ย. 2565 - 3

15 0103550014103 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี. แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ ดังน้ี 1.ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก

ส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) หมายเลยครุภัณฑ์ 300000030917 

ห้อง 503E ช้ัน 5 , 300000025809 ห้อง 603ES1 ช้ัน 6 อาคารเรียนรวม 

11,770.00 16 มิ.ย. 2565 300034986

(อว 8728.1/นร 29/2565)

1



วันท่ี เลขท่ี

ล าดับท่ี

(1)
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)
เหตุผล

สนับสนุน

(7)

16 0105562059770 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด จัดจ้างค่าเช่ารถตู้ จ านวน 2 รายการ ดังน้ี

1.จ้างเช่ารถตู้ VIP ขนาด  10 ท่ีน่ัง จ านวน 4 คัน รวมค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าทางด่วน 

เพ่ือเดินทางไป-กลับระหว่าง มศว ประสานมิตรและรงแรมเดอะเภรี โฮเต็ล เขาใหญ่ อ .

ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันท่ี 28-30 มิถุนายน 2565 

(2,800 บาท x 1 คัน x 1 วัน)

2.จ้างเช่ารถตู้ VIP ขนาด  10 ท่ีน่ัง จ านวน 1 คัน รวมค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าทางด่วน 

เพ่ือเดินทางไป-กลับระหว่าง มศว ประสานมิตรและรงแรมเดอะเภรี โฮเต็ล เขาใหญ่ อ .

ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันท่ี 28-30 มิถุนายน 2565 

(3,500 บาท x 1 คัน x 1 วัน)

37,100.00 16 มิ.ย. 2565 3000034985

(อว 8728.1/นร 30/2565)

1

17 0105553094410 บริษัท ดิสไอเดีย จ ากัด จัดจ้างค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีบูธนิทรรศการ พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน 53,000.00 17 มิ.ย. 2565 3000035011

(อว 8728.1/นร 31/2565)

1

รวมท้ังส้ิน 385,008.40     

(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 

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน



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




