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วันที่ เลขที่

1 3841700447511 ร้านลีโอซ่า จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มแผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน กศน. 
(ฉบบัจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี

2,568.00          11 เมษายน 2562 ศธ 0210.117/1366 1

2 0103536044301 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เอส.แอร์ 
เอ็นจิเนียร่ิง

จ้างร้ือถอนและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 3,210.00 ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/1449 1

3 0105555032110 บริษทั แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด จ้างซ่อมแซมหม้อต้มน้ าร้อน 3,531.00 ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/1499 1
4 3841700447511 ร้านลีโอซ่า จ้างถ่ายเอกสารและเย็บมุมเอกสารจัดประชุม

คณะท างานคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
1,872.50          26 เมษายน 2562 ศธ 0210.117/1551 1

5 0103552018157 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส. 
รุ่งเรืองเซอร์วิส

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,226.50 ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/1583 1

6 0107551000134 บริษทั ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 1,801.85 ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/1611 1
7 0105550085771 บริษทั คอนเวอร์เจน พลัส จ ากัด วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 2,769.16 ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/1747 1
8 0103536044301 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เอส.แอร์ 

เอ็นจิเนียร่ิง
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,675.00 ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/1785 1

9 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 3,000.00 ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/1787 1
10 0107551000134 บริษทั ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 2,955.56 ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/1811 1
11 3100800241421 ร้านแมกเนทสตีท จ้างซ่อมแซมเก้าอีท้ างาน 3,905.50 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/1837 1
12 0103552018157 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส. 

รุ่งเรืองเซอร์วิส
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,119.50 ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/1848 1

13 0105555032110 บริษทั แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 3,424.00 ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/1874 1
14 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 2,100.00 ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/1894 1
15 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 3,350.00 ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/1906 1
16 3100800241421 ร้านแมกเนทสตีท จ้างซ่อมแซมเก้าอีท้ างาน 802.50 ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/1935 1

เหตุผลสนับสนุน (7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่3 (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2562)

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน กศน.

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ชือ่ผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)
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วันที่ เลขที่
เหตุผลสนับสนุน (7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่3 (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2562)

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน กศน.

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ชือ่ผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)
17 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1,250.00 ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/1985 1
18 0105555032110 บริษทั แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 2,300.50 ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2019 1
19 3100203407940 ร้านปทัมาภรณ์ ฟลอรีส วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 2,000.00 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2058 1
20 0105555032110 บริษทั แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 7,490.00 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2058 1
21 3101202345160 ร้านภวดล ซัพพลาย จ้างซ่อมแซมประตูส านักงาน 3,950.00 ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2112 1
22 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 4,250.00 ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2134 1
23 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 3,650.00 ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2133 1
24 0103552018157 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส. 

รุ่งเรืองเซอร์วิส
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,226.50 ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2181 1

25 0103552018157 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส. 
รุ่งเรืองเซอร์วิส

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,765.50 ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2180 1

26 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 4,250.00 ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2179 1
27 3101202345160 ร้านภวดล ซัพพลาย จ้างซ่อมแซมกระจกฝาผนัง 3,900.00 ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2231 1
28 3101202345160 ร้านภวดล ซัพพลาย จ้างซ่อมแซมประตูส านักงาน 1,800.00 ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2274 1
29 0103536044301 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เอส.แอร์ 

เอ็นจิเนียร่ิง
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3,210.00 ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2302 1

30 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมไมโครคอมพวิเตอร์ 1,250.00 ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2301 1
31 3100100567022 ร้านรังษกีารพมิพ์ จ้างพมิพเ์กียรติบตัรและวุฒิบตัร อบรมโครงการพฒันา

กฎหมาย พฒันาศักยภาพบคุลากร และการขับเคล่ือน 
เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการทจุริต 

ของส านักงาน กศน. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

1,950.00          24 มิถุนายน 2562 ศธ 0210.117/2320 1

32 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมไมโครคอมพวิเตอร์ 3,050.00 ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2368 1
33 0105534103646 บริษทั บญุยวรรณ จ ากัด วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 4,975.50 ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2410 1



3

วันที่ เลขที่
เหตุผลสนับสนุน (7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่3 (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2562)

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน กศน.

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ชือ่ผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)
34 0105550085771 บริษทั คอนเวอร์เจน พลัส จ ากัด วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 1,804.02 ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2415 1
35 0107551000134 บริษทั ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 3,103.17 ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศธ 0210.117/2433 1

รวมทั้งสิ้น 106,486.26      

หมายเหตุ : เงือ่นไขการบนัทกึข้อมูล
(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวันที่ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบเุลขประจ าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบชุื่อประกอบการ
(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 9 มีนาคม 2561
   4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจาก 1-3


