
 
 

 
 

 ประกาศ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) 

 

       ----------------------------   

               

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา 98  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น  
 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอประกาศผลผู้ชนะ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้        

                   ประกาศ ณ วันที่  16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

 

 

                                                               (รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริยุภา  พูลสุวรรณ) 
                                                ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 

                       

 
 
 
 



เลขดประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลสนับสนุน

1 0105543038967 บริษัท พนาทัศน์ จ ากัด จา้งเหมาดูแลสวนหยอ่ม ณ สถาบันวจิยั พัฒนา 190,000.00             1 ตุลาคม 2562 สัญญา เลขที่ สอ.1/2563 1

และสาธติการศึกษา ประจ าเดือนตุลาคม 2562 จ านวน 1 งาน

2 0263552000168 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสฏฐวฒิุ ออยล์ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน 1,500.00  1 ตุลาคม 2562 อว 8725/931 1

0105558038356 บริษัท เอ็น.พ.ีซี. คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ฮท.8647 และ ฒว.3879  (ระหวา่งวนัที่ 1 - 4 ต.ค. 62) 1,200.00               

3 3260400063678 ร้านวราภัณฑ์ จดัซ้ือหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 1,580.00                1 ตุลาคม 2562 อว 8725/930 1

ประจ าเดือน ต.ค.62 จ านวน 6 รายการ

4 0105536014683 บริษัท ชาร์ปเพสท์คอนโทรล เซอร์วสิ จดัจา้งเหมาบริการป้องกันและก าจดัปลวก 166,000.00             2 ตุลาคม 2562 สัญญา เลขที่ สอ.2/2563 1

จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

5 0100544007629 บริษัท เอไอเอ จ ากัด จดัซ้ือประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน 315,075.00             2 ตุลาคม 2562 PO 3000014486 1

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 1,108 คน 

6 0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ประกอบพรเซอร์วสิ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน 1,500.00                7 ตุลาคม 2562 อว 8725/947 1

0245559000670 บริษัท ทีเอ็มบี แจม่ไพบูลย ์ออยล์ จ ากัด ฮท.8647 และ ฒว.3879  (ระหวา่งวนัที่ 7-11 ต.ค. 62) 1,500.00               

7 0245559000670 บริษัท ทีเอ็มบี แจม่ไพบูลย ์ออยล์ จ ากัด จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน 1,500.00                15 ตุลาคม 2562 อว 8725/1007 1

0263534000186 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ศรีเสาวภาบริการ ฮท.8647 และ ฒว.3879 (ระหวา่งวนัที่ 15 - 18 ต.ค. 62) 1,000.00               

0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  ประกอบพรเซอร์วสิ 1,500.00               

8 3460500306690 ร้านไทไทย จดัซ้ือวสัดุโครงการอาหารกลางวนั 2,640.00                17 ตุลาคม 2562 PO 3000014867 1

จ านวน 1 รายการ (ใยขัดอเนกประสงค์)

9 0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  ประกอบพรเซอร์วสิ จดัซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 193.58 ลิตร 5,000.00                17 ตุลาคม 2562 อว 8725/1016 1

(ส าหรับครุภัณฑ์เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าดีเซล)

10 3100901977075 ร้าน ROYAL FLORA จดัซ้ือแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 800.00                   18 ตุลาคม 2562 อว 8725/1023 1

RATCHPHRUCK (บัณฑิตวทิยาลัย) จ านวน 1 แจกัน

เลขที่

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก และสำระส ำคัญของสญัญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสอื

ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดอืนตลุำคม พ.ศ. 2562 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2562)

สถำบนัวิจยั พัฒนำ และสำธิตกำรศึกษำ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ล ำดับ รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง



เลขดประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลสนับสนุน
เลขที่

ล ำดับ รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง

11 0215542000264 บริษัท ยไูนเต็ด ฮาร์ดแวร์ แอนด์ จดัซ้ือ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 95,230.00              18 ตุลาคม 2562 PO 3000014921 1

ซัพพลาย จ ากัด 80 แกรม จ านวน 1,000 รีม

12 0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  ประกอบพรเซอร์วสิ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน 2,000.00                21 ตุลาคม 2562 อว 8725/1050 1

ฮท.8647 และ ฒว.3879 (ระหวา่งวนัที่ 21 - 25 ต.ค. 62)

13 0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  ประกอบพรเซอร์วสิ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน 5,000.00                28 ตุลาคม 2562 อว 8725/- 1

ฮท.8647 และ ฒว.3879 (ระหวา่งวนัที่ 28 ต.ค. -1 พ.ย. 62)

14 0103544011866 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม จดัซ้ือกล่องเก็บเอกสารส าเร็จรูป 3,531.00                31 ตุลาคม 2562 อว 8725/1076 1

เอ็นเตอร์ไพร์ส จ านวน 60 กล่อง

15 3260400063678 ร้านวราภัณฑ์ จดัซ้ือหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 1,500.00                1 พฤศจกิายน 2562 อว 8725/1097 1

ประจ าเดือน พ.ย.62

16 0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  ประกอบพรเซอร์วสิ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน 2,000.00                4 พฤศจกิายน 2562 อว 8725/1108 1

ฮท.8647 และ ฒว.3879  (ระหวา่งวนัที่ 4-8 พ.ย. 62)

17 0105552072153 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด จา้งเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง ชั้นเดียว 22,000.00              6 พฤศจกิายน 2562 PO 3000015614 1

รวมค่าน้ ามันเขื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จ านวน 2 คัน

(โครงการทัศนศึกษา ป.1)

18 0105552072153 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด จา้งเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง ชั้นเดียว 18,000.00              6 พฤศจกิายน 2562 PO 3000015616 1

รวมค่าน้ ามันเขื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จ านวน 2 คัน

(โครงการทัศนศึกษา ป.2)

19 0105552072153 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด จา้งเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง ชั้นเดียว 18,000.00              6 พฤศจกิายน 2562 PO 3000015618 1

รวมค่าน้ ามันเขื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จ านวน 2 คัน

(โครงการทัศนศึกษา ป.3)

20 0105552072153 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด จา้งเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง ชั้นเดียว 18,000.00              6 พฤศจกิายน 2562 PO 3000015619 1

รวมค่าน้ ามันเขื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จ านวน 2 คัน

(โครงการทัศนศึกษา ป.4)

21 0105552072153 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด จา้งเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง ชั้นเดียว 18,000.00              6 พฤศจกิายน 2562 PO 3000015620 1

รวมค่าน้ ามันเขื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จ านวน 2 คัน ลว. 6 พ.ย. 62

(โครงการทัศนศึกษา ป.5)



เลขดประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลสนับสนุน
เลขที่

ล ำดับ รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง

22 0105552072153 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด จา้งเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง สองชั้น 28,000.00              6 พฤศจกิายน 2562 PO 3000015621 1

รวมค่าน้ ามันเขื้อเพลิงและค่าผ่าน ทางพิเศษ จ านวน 2 คัน

(โครงการทัศนศึกษา ป.6)

23 3260200216603 ร้าน ไอ.คิว. 2004 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ด าเนินโครงการ จ านวน 3 รายการ 1,500.00                6 พฤศจกิายน 2562 อว 8725/1139 1

(โครงการทัศนศึกษา ป.2)

24 3260200216603 ร้าน ไอ.คิว. 2004 จดัซ้ือกระดาษสีถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 สีม่วง จ านวน 3 รายการ 280.00                   6 พฤศจกิายน 2562 อว 8725/1140 1

(โครงการทัศนศึกษา ป.5)

25 3660400580585 ร้าน รังสิตก๊อปปี้ จา้งท าการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 18,083.00              6 พฤศจกิายน 2562 PO 3000015612 1

ยีห่้อ เคียวเซร่า รุ่น Taskalfa 5501i  พร้อมวสัดุอุปกรณ์และแรงงาน.

26 0105535056498 บริษัท ย ูเอฟ โอ จ ากัด จดัซ้ือหมึกพิมพ์ถ่ายเอกสารและมาสเตอร์ ริโซ่กราฟ 56,924.00              6 พฤศจกิายน 2562 PO 3000015613 1

จ านวน 3 รายการ 

27 3260200216603 ร้าน ไอ.คิว. 2004 จดัซ้ือวสัดุส่ือการเรียนการสอนรายวชิาการงานอาชีพ 5,142.00                7 พฤศจกิายน 2562 อว 8725/1188 1

และเทคโนโลย ีจ านวน 16 รายการ

28 0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ประกอบพรเซอร์วสิ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน 2,500.00                11 พฤศจกิายน 2562 อว 8725/1199 1

ฮท.8647 และ ฒว.3879 (ระหวา่งวนัที่ 11 - 15 พ.ย. 62)

29 3260200216603 ร้าน ไอ.คิว. 2004 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ด าเนินโครงการ 1,800.00                12 พฤศจกิายน 2562 อว 8725/1222

จ านวน 7 รายการ (โครงการทัศนศึกษา ม.6)

30 0105552072153 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด จา้งเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง สองชั้น 33,000.00              13 พฤศจกิายน 2562 PO 3000015850 1

รวมค่าน้ ามันเขื้อเพลิงและค่าผ่าน ทางพิเศษ จ านวน 3 คัน

(โครงการทัศนศึกษา ม.1)

31 0105552072153 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด จา้งเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง สองชั้น 27,000.00              13 พฤศจกิายน 2562 PO 3000015851 1

รวมค่าน้ ามันเขื้อเพลิงและค่าผ่าน ทางพิเศษ จ านวน 3 คัน

(โครงการทัศนศึกษา ม.2)

32 0105552072153 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด จา้งเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง ชั้นเดียว 22,000.00              13 พฤศจกิายน 2562 PO 3000015852 1

รวมค่าน้ ามันเขื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จ านวน 2 คัน

(โครงการทัศนศึกษา ม.3)



เลขดประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลสนับสนุน
เลขที่

ล ำดับ รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง

33 0105552072153 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด จา้งเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง สองชั้น 22,000.00              13 พฤศจกิายน 2562 PO 3000015853 1

รวมค่าน้ ามันเขื้อเพลิงและค่าผ่าน ทางพิเศษ จ านวน 2 คัน

(โครงการทัศนศึกษา ม.4)

34 0105552072153 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด จา้งเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง ชั้นเดียว 28,000.00              13 พฤศจกิายน 2562 PO 3000015854 1

รวมค่าน้ ามันเขื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จ านวน 2 คัน

(โครงการทัศนศึกษา ม.5)

35 0105552072153 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด จา้งเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง ชั้นเดียว 28,000.00              13 พฤศจกิายน 2562 PO 3000015856 1

รวมค่าน้ ามันเขื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จ านวน 2 คัน

(โครงการทัศนศึกษา ม.6)

36 0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ประกอบพรเซอร์วสิ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน 4,000.00                18 พฤศจกิายน 2562 อว 8725/1240 1

ฮท.8647 และ ฒว.3879 (ระหวา่งวนัที่ 18 - 22 พ.ย. 62)

37 3460500306690 ร้านไทไทย จดัซ้ือวสัดุโครงการอาหารกลางวนั 46,000.00              19 พฤศจกิายน 2562 PO 3000015994 1

จ านวน 3 รายการ

38 0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ประกอบพรเซอร์วสิ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน 2,500.00                25 พฤศจกิายน 2562 อว 8725/1286 1

0755562000559 บริษัท พณิษา ปิโตรเล่ียม จ ากัด ฮท.8647 และ ฒว.3879 (ระหวา่งวนัที่ 25 - 29 พ.ย. 62) 1,500.00               

39 0263548000434 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด องครักษ์ปิโตรเล่ียม จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงานราชการ จ านวน 1 วนั 3,000.00                25 พฤศจกิายน 2562 อว 8725/1290 1

(โครงการทัศนศึกษา เด็กเล็ก)

40 3260200216603 ร้าน ไอ.คิว. 2004 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจดักิจกรรม จ านวน 4 รายการ 1,540.00                25 พฤศจกิายน 2562 อว 8725/1291 1

(โครงการทัศนศึกษา เด็กเล็ก)

41 0107551000134 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จดัซ้ือซองขยายข้างน้ าตาล A4 จ านวน 40 แพ็ค 27,600.00              26 พฤศจกิายน 2562 PO 3000016206 1

ละซองขยายข้างน้ าตาล A3 จ านวน 40 แพ็ค 

42 0105548150650 บริษัท เพลยม์ิวสิค เซ็นทรัล จ ากัด จดัซ้ือวสัดุส่ือการเรียนการสอนรายวชิาดนตรีสากล 83,140.00              26 พฤศจกิายน 2562 PO 3000016207 1

จ านวน 34 รายการ

43 0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ประกอบพรเซอร์วสิ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน 2,500.00                2 ธนัวาคม 2562 อว 8725/1332 1

ฮท.8647 และ ฒว.3879  (ระหวา่งวนัที่ 2 - 6 ธ.ค. 62)



เลขดประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลสนับสนุน
เลขที่

ล ำดับ รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง

44 3260400063678 ร้านวราภัณฑ์ จดัซ้ือหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 1,460.00                2 ธนัวาคม 2562 อว 8725/- 1

ประจ าเดือน ธ.ค. 62 จ านวน 6 รายการ

45 0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ประกอบพรเซอร์วสิ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้หน่วยงาน 1 คัน  จ านวน 18 วนั 4,000.00                6 ธนัวาคม 2562 อว 8725/1383 1

0263548000434 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด องครักษ์ปิโตรเลียม  (กีฬาสาธติสามัคคี ระหวา่งวนัที่ 9 - 28 ธ.ค. 62) 7,000.00               

0263551000091 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด หุน่วจิติรปิโตรเล่ียม 2,000.00               

46 0263551000091 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด หุน่วจิติรปิโตรเล่ียม จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถกระบะหน่วยงาน 1 คัน จ านวน 18 วนั 1,000.00                6 ธนัวาคม 2562 อว 8725/1384 1

0263534000186 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ศรีเสาวภาบริการ  (กีฬาสาธติสามัคคี ระหวา่งวนัที่ 9 - 28 ธ.ค. 62) 3,000.00               

0994000259549 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000.00               

เพือ่สวสัดิการ รร.จปร.

0115539006339 บริษัท ชัชวาล พ.ีที.ที. จ ากัด 1,000.00               

47 3100901977075 ร้าน ROYAL FLORA จดัซ้ือแจกันดอกไม้ประดิษฐ์  จ านวน 1 แจกัน 800.00                   6 ธนัวาคม 2562 อว 8725/1385 1

RATCHPHRUCK (คณะบริหารธรุกิจเพือ่สังคม)

48 3130300123691 นายบัลลังก์ บัวทอง จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  1 คัน จ านวน 2 วนั 4,000.00                9 ธนัวาคม 2562 อว 8725/1398 1

(กีฬาสาธติสามัคคี กิจกรรมที่ 1 ระหวา่งวนัที่ 9 - 20 ธ.ค. 62)

49 0103544011866 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส จดัซ้ือถังน้ าพลาสติกสีด าและเหล็กกล่อง 8,025.00                9 ธนัวาคม 2562 อว 8725/1399 1

จ านวน 2 รายการ

50 3260400186490 ร้านบุญน าดอกไม้สดและบายศรี จดัซ้ือแจกันดอกไม้สด จ านวน 1 แจกัน 800.00                   13 ธนัวาคม 2562 อว 8725/1456 1

(คณะวศิวกรรมศาสตร์)

51 3260400413992 นายธเนศ เหวยีงวงษ์ จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 6,000.00                16 ธนัวาคม 2562 อว 8725/1485 1

1 คัน จ านวน 3 วนั (กีฬาสาธติสามัคคี กิจกรรมที่ 1

ระหวา่งวนัที่ 16-17, 20 ธ.ค. 62)

52 3169700052013 นายสุรศักด์ิ ธรรมรัตนนนท์ จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 1 คัน จ านวน 2 วนั 4,000.00                17 ธนัวาคม 2562 อว 8725/1489 1

(กีฬาสาธติสามัคคี กิจกรรมที่ 1 ระหวา่งวนัที่ 9 - 20 ธ.ค. 62)

53 0265541000066 บริษัท โตโยต้านครนายก จ ากัด จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 12,994.08              17 ธนัวาคม 2562 PO 3000016788 1

ฮท 8647 กทม. พร้อมวสัดุอะไหล่ในการซ่อมแซมบ ารุงประจ าเดือน ธ.ค. 62

54 3100901977075 ร้าน ROYAL FLORA จดัซ้ือแจกันดอกไม้สด จ านวน 1 แจกัน 800.00                   19 ธนัวาคม 2562 อว 8725/1513 1

RATCHPHRUCK (ส านักคอมพิวเตอร์)



เลขดประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลสนับสนุน
เลขที่

ล ำดับ รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง

55 3169700052013 นายสุรศักด์ิ ธรรมรัตนนนท์ จดัจา้งเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  3 คัน จ านวน 8 วนั 16,000.00              20 ธนัวาคม 2562 PO 3000016934 1

3301200135018 นายบุญเลิศ สิงห์นอก (กีฬาสาธติสามัคคี กิจกรรมที่ 2 ระหวา่งวนัที่ 21 - 28 ธ.ค. 62) 16,000.00             PO 3000016935

3130100445059 นายกันตพงศ์ เอี่ยมอากาศ 10,000.00             PO 3000016936

56 3260400186490 ร้านบุญน าดอกไม้สดและบายศรี จดัซ้ือแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 800.00                   27 ธนัวาคม 2562 อว 8725/1526 1

(โรงเรียนสาธติปทุมวนั)

จ านวน 1 แจกัน

1,440,744.08      

(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ

 3 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

   ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561   

 4 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

(6) ระบวุันที/่เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ 

 1 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 

   ยกเวน้การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

 2 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

หมำยเหต ุ :  เงือ่นไขกำรบนัทกึขอ้มลู

(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวันที่ที่มกีารจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบเุลขประจ าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบรุายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านกังาน ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น

(5) ระบจุ านวนเงินรวมที่มกีารจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมหีลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทกุรายการ 

รวมทั้งสิ้น


