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วันที่ เลขที่

1 3100203407940 ร้านปทัมาภรณ์ ฟลอรีส วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 6,500.00 2 พฤศจิกายน 2563 ศธ 0210.117/4209 3
2 3100800241421 ร้านแมกเนท สตีล จ้างซ่อมแซมเก้าอีท้ างาน 3,370.50 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/4232 1

3
0103552018157 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส. 

รุ่งเรืองเซอร์วิส
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,033.00 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/4234 1

4 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 1,700.00 ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/4366 1
5 0125562018925 บริษทั ลีโอซ่า จ ากัด จ้างถ่ายเอกสาร 60 ชุด 4,173.00 ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/4424 1
6 0105534103646 บริษทั บญุยวรรณ จ ากัด วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 428.00 16 พฤศจิกายน 2563 ศธ 0210.117/4449 1
7 3100800241421 ร้านแมกเนท สตีล จ้างซ่อมแซมเก้าอีท้ างาน 3,370.50 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/4515 1
8 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 3,550.00 ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/4558 1
9 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 2,900.00 ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/4560 1

10 3100800241421 ร้านแมกเนท สตีล จ้างซ่อมแซมเก้าอีท้ างาน 2,354.00 ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/4604 1

11
0103552018157 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส. 

รุ่งเรืองเซอร์วิส
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,226.50 ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/4672 1

12
0103552018157 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส. 

รุ่งเรืองเซอร์วิส
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,016.50 ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/4673 1

13
0103552018157 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส. 

รุ่งเรืองเซอร์วิส
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,300.50 ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/4675 1

14 0105537143215 บริษทั ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากัด วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 2,098.57 4 ธันวาคม 2563 ศธ 0210.117/4689 1
15 3100800241421 ร้านแมกเนท สตีล จ้างซ่อมแซมเก้าอีท้ างาน 2,792.70 ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/4723 1
16 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1,550.00 ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/4753 1
17 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 3,350.00 ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/4816 1
18 0105534103646 บริษทั บญุยวรรณ จ ากัด วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 3,295.60 16 ธันวาคม 2563 ศธ 0210.117/4834 1

รวมทั้งสิ้น 51,009.37        

เหตุผลสนับสนุน (7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563)

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน กศน.

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ชือ่ผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)



2

หมายเหตุ : เงือ่นไขการบนัทกึข้อมูล
(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวันที่ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบเุลขประจ าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบรุายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น
(5) ระบจุ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทกุรายการ
(6) ระบวุันที/่เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบเุหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยใหร้ะบเุปน็เลขอ้างอิง ดังนี้
   1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4 /ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
              ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
   2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
   3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญัหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

     ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
   4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจาก 1-3


