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วนัที ่ เลขที่

1 3100800241421 ร้านแมกเนท สตีล จา้งซ่อมแซมเกา้อี้ท างาน           1,123.50 ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/2294 1
2 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จา้งซ่อมแซมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์              900.00 ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/2418 1
3 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์           3,800.00 ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/2419 1
4 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 2,300.00          ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/2711 1
5 3100800241421 ร้านแมกเนท สตีล ซ้ือโต๊ะวางคอมพวิเตอร์ 1,926.00          9 กนัยายน 2563 ศธ 0210.117/3428 1
6 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จา้งซ่อมแซมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์              900.00 ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/2860 1
7 0105555032110 บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากดั จา้งซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้ า 2,300.50          ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/2852 1
8 3100800241421 ร้านแมกเนท สตีล จา้งซ่อมแซมเกา้อี้ท างาน 374.50             ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/2878 1
9 0105555032110 บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากดั จา้งซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้ า 2,300.50          ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/2897 1

10 3100800241421 ร้านแมกเนท สตีล จา้งซ่อมแซมเกา้อี้ท างาน 374.50             ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/2878 1
11 0103552018157 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วาย.เค.เอส. 

รุ่งเรืองเซอร์วสิ
จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,819.00          ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/3028 1

12 3250300055245 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 2,500.00          ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/3070 1
13 3100800241421 ร้านแมกเนท สตีล จา้งซ่อมแซมเกา้อี้ท างาน 2,675.00          ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/3134 1
14 0125562018925 บริษัท ลีโอซ่า จ ากดั จดัจา้งเขา้เล่มเอกสาร 449.40             ๑๕ กนัยายน ๒๕๖๓ ศธ 0210.117/3564 1
15 0105550085771 บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากดั ซ้ืออปุกรณ์กระจายสัญญาณ 2,800.00 21 กนัยายน 2563 ศธ 0210.117/3664 1

รวมทัง้สิน้ 26,542.90        

หมายเหต ุ: เงื่อนไขการบนัทกึขอ้มลู
(1) ระบุล าดับทีเ่รียงตามล าดับวนัทีท่ีม่ีการจดัซ้ือจดัจา้ง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพสัดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จา้งซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมทีม่ีการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ
(6) ระบุวนัที่/เลขทีข่องสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจา่ยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

เหตผุลสนับสนุน (7)

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน กศน.

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดบัที่
(1)

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชือ่ผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงนิรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)
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(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนัน้ โดยใหร้ะบุเป็นเลขอา้งองิ ดังนี้
   1 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4 /ว 322 ลงวนัที ่24 สิงหาคม 2560
              ยกเวน้การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง
   2 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง
   3 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ

     ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที ่7 มีนาคม 2561
   4 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3


