


(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗)

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๐๑๐๕๕๕๕๑๖๔๖๑๐ บริษทั ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากัด ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๒ รายการ ๗๐,๒๙๙.๒๗ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓๐๐๐๐๓๑๕๒๙ ๑

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓๑๐๐๕๐๐๔๑๕๓๑๙ ร้าน พ.ีเค.สเตชั่นเนอร่ี จ้างท าตรายางแบบหมึกในตัว จ านวน ๒๕ อัน ๕,๘๑๐.๐๐ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๓๕/๑๗๑๗ ๑

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓๑๐๐๕๐๐๔๑๕๓๑๙ ร้าน พ.ีเค.สเตชั่นเนอร่ี จ้างท าตรายางชนิดหมึกในตัว จ านวน ๑ อัน ๔๕๐.๐๐ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๓๕/๑๗๑๖ ๑

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๐๑๐๕๕๒๕๐๓๘๒๑๗ บริษทั ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จ ากัด ซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง จ านวน ๑ เคร่ือง ๒๘,๘๙๐.๐๐ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๑๘๕๐ ๑

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๐๑๐๕๕๓๗๑๔๓๒๑๕ บริษทั ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากัด ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๗,๓๘๐.๐๐ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๑๘๕๒ ๑

๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๖๔๑๒๘๔๑๘ บริษทั ทยูู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน ๒ รายการ ๑๗,๕๗๔.๗๕ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๑๘๙๒ ๑

๖ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๓๗๐๐๖๔๓๙ บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด ซ้ือหมึกจ านวน ๕ กล่อง ๗๑,๖๙๐.๐๐ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๑๘๙๑ ๑

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๔๕๑๑๘๗๓๙ บริษทั ศิริวัฒนาซีเคียวริต้ีพร้ินท ์จ ากัด จ้างพมิพแ์บบฟอร์ม จ านวน ๒ รายการ ๙๓,๑๐๐.๐๐ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๑๙๗๙ ๑

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๓๕๕๐๐๓๙๙๗๑ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นแอนด์เจ โกลบอล จ้างเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า จ านวน ๓ เคร่ือง ๑๖,๖๕๐.๐๐ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๐๐๗ ๑

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๗๕๓๘๐๐๐๓๔๗ บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์จ านวน ๘ รายการ ๖๑,๐๕๕.๒๗ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๐๔๙ ๑

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๗๕๓๗๐๐๐๕๒๑ บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ซ้ือพลาสเตอร์ จ านวน ๑๐ กล่อง ๕๗๐.๐๐ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๐๓๕๐๑๐๕๒๐๗๖ ๑

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๒๑๐๐๙๘๙๑ บริษทั บสิซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด จ้างเปล่ียนกล่องเก็บกากหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑ เคร่ือง ๑,๒๘๔.๐๐ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๑๘๑ ๑

๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๓๐๐๑๖๕๓๖ บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จ ากดั จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือส าหรับเปิดปิดประตู ๑ เคร่ือง ๔,๐๖๖.๐๐ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๒๒๘ ๑

๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๕๕๐๓๘๘๔๓ บริษทั ทรัพย์อรุณพง จ ากัด ซ้ือหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น TN-๒๓๘๐ จ านวน ๓ กล่อง ๕,๗๔๕.๙๐ ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๓๒๙ ๑

๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๒๓๐๐๒๑๑๘ บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด ซ้ือหน้ากากอนามัย N๙๕ (๒๐ชิ้น/กล่อง) จ านวน ๒ กล่อง ๒,๓๕๔.๐๐ ๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๕๓๓๕๗๗๘๘๖๖ ๑

๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๖๑๐๙๖๗๓๖ บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด ซ้ือชุดหมี (Coverall dupont TYVEK๕๐๐) ไซต์ M ๒๓ ชุด ๘,๗๔๐.๐๐ ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ IV๒๒-๐๒-๐๗๖ ๑

๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๓๕๔๔๐๑๑๘๖๖ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ๑๐,๕๒๘.๘๐ ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๓๒๘ ๑

๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๖๒๐๕๙๗๗๐ บริษทั ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน ๑ คัน ๘,๔๐๐.๐๐ ๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๒๒๒-๐๐๐๗V ๑

๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๓๕๔๔๐๑๑๘๖๖ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส ซ้ือพสัดุ จ านวน ๓ รายการ ๔,๓๑๗.๔๕ ๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๔๔๘ ๑

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนการคลัง

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษ/ีเลขประจ าตัว

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผล
สนับสนุน

วันที่ เลขที่



(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗)

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนการคลัง

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษ/ีเลขประจ าตัว

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผล
สนับสนุน

วันที่ เลขที่

๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๓๗๑๔๓๒๑๕ บริษทั ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากัด ซ้ือพสัดุ จ านวน ๔ รายการ ๗,๑๙๔.๐๐ ๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๔๔๙ ๑

๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๕๕๐๓๘๘๔๓ บริษทั ทรัพย์อรุณพง จ ากัด ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน ๔ รายการ ๔๐,๓๘๑.๘๐ ๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๔๕๘ ๑

๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๗๕๓๘๐๐๐๓๔๗ บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน ๒ รายการ ๒๑,๑๘๖.๐๐ ๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๔๖๐ ๑

๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๒๕๕๕๐๐๐๓๗๕๘ บริษทั เคมิท กรุ๊ป จ ากัด จ้างซ่อมเคร่ืองนับธนบตัร ชุดสายพาน ๑ ชุด ๑,๑๗๗.๐๐ ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๕๐๑ ๑

๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๒๕๕๕๐๐๐๓๗๕๘ บริษทั เคมิท กรุ๊ป จ ากัด ซ้ือกล้องเว็บเคม จ านวน ๑ ตัว ๓,๖๑๑.๒๕ ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ IV๒๒๐๒๐๔๒ ๑

๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๓๗๑๔๓๒๑๕ บริษทั ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากัด ซ้ือวัสดุ จ านวน ๓ รายการ ๓,๔๕๙.๓๕ ๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ SI๓๒๐๐๐๐๐๘๒๘ ๑

๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๓๕๔๔๐๑๑๘๖๖ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส ซ้ือซองจดหมายสีขาว จ านวน ๑๐๐ ซอง ๒๑๔.๐๐ ๑๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๓๗๗๔๙ ๑

๒๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๗๕๓๘๐๐๐๓๔๗ บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน ๓ กล่อง ๖,๙๘๑.๗๕ ๒๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๗๑๒ ๑

๒๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๒๗๐๒๖๔๑๑ บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์โซลูชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน ๖ กล่อง ๒๓,๗๘๖.๑๐ ๒๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๗๑๑ ๑

๒๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๓๕๔๔๐๑๑๘๖๖ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๔ รายการ ๑๗,๔๘๗.๐๑ ๒๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๗๑๐ ๑

๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๓๑๐๐๕๐๐๔๑๕๓๑๙ ร้าน พ.ีเค.สเตชั่นเนอร่ี จ้างท าตรายางชนิดหมึกในตัว จ านวน ๑ อัน ๓,๗๔๐.๐๐ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๓๕/๑๗๒๔ ๑

๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๑๓๐๐๔๗๖๒ บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ้ือหมึก จ านวน ๒ รายการ ๙,๓๕๑.๘๐ ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๘๕๖ ๑

๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๗๕๓๘๐๐๐๓๔๗ บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน ๑๔ กล่อง ๓๔,๗๒๘.๙๙ ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๘๕๕ ๑

๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๓๕๔๔๐๑๑๘๖๖ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส ซ้ือพสัดุ จ านวน ๙ รายการ ๑๐,๑๖๕.๐๐ ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๘๔๙ ๑

๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๖๒๐๕๙๗๗๐ บริษทั ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน ๓ คัน ๒๖,๑๐๐.๐๐ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๘๖๓ ๑

๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๔๗๐๗๓๙๙๖ บริษทั ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ค่าบริการสิทธิ์ใชโ้ปรแกรมควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์

จากระยะไกล (Team Viewer) ๑ รายการ

๕๑,๒๓๑.๖๐ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๒๙๑๙
๑

๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๓๗๑๔๓๒๑๕ บริษทั ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากัด ซ้ือครุภณัฑ์ จ านวน ๓ รายการ ๒๓,๘๓๖.๐๐ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๓๐๐๔ ๑

๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๓๙๑๓๔๖๗๑ บริษทั อี.เอ.คิว.มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝังได้เพดาน จ านวน ๑ เคร่ือง ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๓๐๐๕ ๑

๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๒๗๐๒๖๔๑๑ บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์โซลูชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จา้งเปล่ียนวสัดุส้ินเปลืองเคร่ืองถา่ยเอกสาร จ านวน ๒ รายการ ๖,๓๙๘.๖๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๓๐๖๓ ๑



(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗)

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนการคลัง

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษ/ีเลขประจ าตัว

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผล
สนับสนุน

วันที่ เลขที่

๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๓๕๔๔๐๑๑๘๖๖ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส ซ้ือกระติกน้ าร้อนความจุ ๓.๓ ลิตร จ านวน ๑ เคร่ือง ๘๔๕.๓๐ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๓๐๐๖ ๑

๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๓๕๔๔๐๑๑๘๖๖ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส ซ้ือวัสดุ จ านวน ๒ รายการ ๕,๗๒๔.๕๐ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๗๙๕๐ ๑

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๓๕๔๔๐๑๑๘๖๖ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส ซ้ือพสัดุ จ านวน ๖ รายการ ๗,๓๗๒.๓๐ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๗๙๔๘ ๑

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๔๔๐๔๙๓๐๐ บริษทั เอกลักษณ์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายส์ จ ากัด จ้างเปล่ียนแผ่นกรองเคร่ืองฟอกอากาศ จ านวน ๑ เคร่ือง ๘,๔๕๐.๐๐ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๓๑๒๕ ๑

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๓๕๕๔๐๕๘๑๕๖ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โฮม ไอท ีเซอร์วิส จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน ๑ เคร่ือง ๓,๙๕๙.๐๐ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๓๑๘๐ ๑

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๓๕๔๔๐๑๑๘๖๖ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๙ รายการ ๘,๘๖๔.๙๕ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๓๑๘๒ ๑

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๕๕๐๓๒๑๑๐ บริษทั แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด จ้างเปล่ียนวัสดุและซ่อมแซมเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน ๑ เคร่ือง ๔,๗๖๑.๕๐ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๓๑๙๐ ๑

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๑๐๐๙๐๑๔๑๓๒๗๙ ริเวอร์ ออฟ ไลฟ์ จ้างเปล่ียนวัสดุเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน ๑ เคร่ือง ๕,๑๐๐.๐๐ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๓๑๙๓ ๑

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๗๕๓๘๐๐๐๓๔๗ บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน ๔ รายการ ๓๑,๐๗๔.๙๔ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๓๓๕๔ ๑

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๓๕๕๔๐๕๘๑๕๖ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โฮม ไอท ีเซอร์วิส จ้างเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพมิพ ์จ านวน ๑ เคร่ือง ๑๑,๐๗๔.๕๐ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๓๓๕๓ ๑

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๑๐๐๙๐๑๔๑๓๒๗๙ ริเวอร์ ออฟ ไลฟ์ จ้างเปล่ียนวัสดุเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน ๑ เคร่ือง ๓,๘๐๐.๐๐ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓๐๐๐๐๓๓๓๓๘ ๑

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๓๕๔๔๐๑๑๘๖๖ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส ซ้ือวัสดุ จ านวน ๒ รายการ ๔,๐๖๖.๐๐ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ๓๘๐๙๘ ๑

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๑๐๕๕๓๗๑๔๓๒๑๕ บริษทั ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากัด ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ๗,๔๔๙.๗๐ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ SI๒๒๐๓๑๑๔๔๐๖ ๑

รวมทั้งสิ้น ๘๖๖,๔๗๘.๓๘
หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุล าดับที่เรียงตามล าดับวันที่ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ



(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗)

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนการคลัง

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษ/ีเลขประจ าตัว

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผล
สนับสนุน

วันที่ เลขที่

(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

๑ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
             ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๒ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญัหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ
             ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๔ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓


