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วนัที่ เลขที่

1 100545001250 BRUKER BIOSPIN AG
จ้างบ ารุงรักษาเคร่ือง 

FTIR
74,900.00 14-พ.ค.-62 ศธ 0513.10718/0252

2 994000167521 ร้านสหกรณ์ มก. วสัดุงานบา้นงานครัว 8,990.00 17-พ.ค.-62 ศธ 0513.10718/0256

3 3100203418496 เสถียรกิจฮาร์ดแวร์ วสัดุงานบา้นงานครัว 90.00 24-พ.ค.-62 ศธ.0513.10718/0270

4 3770300142402 ร้านหลุงแอร์ ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,000.00 27-พ.ค.-62 ศธ 0513.10718/0273

5 105546074786 บริษทั พาราไซแอนติฟคิ จ ากัด ซ่อมเคร่ือง Glove box 42,586.00 29-พ.ค.-62 ศธ 0513.10718/0283

6 3320700469275 นางทองดาว  สายปญัญา
จ้างบริการขัดล้างพื้นและ

เช็ดกระจก
15,000.00 10-มิ.ย.-62 ศธ 0513.10718/0304

7 105521009891 บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ถ่ายเอกสาร 6,024.00 11-มิ.ย.-62 ศธ 0513.10718/0312

8 3770300142402 ร้านหลุงแอร์ ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,000.00 17-มิ.ย.-62 ศธ 0513.10718/0316

9 105558179651 บริษทั เอสทเีจ อินเตอร์เทรด จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์ 11,984.00 17-มิ.ย.-62 ศธ 0513.10718/0292

10 105554130452
บริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์แอนด์ เค

มิคัล จ ากัด
วสัดุวทิยาศาสตร์ 26,999.31 17-มิ.ย.-62 ศธ 0513.10718/0315

11 105540015443 บริษทั เอ็มท ีอินสทรูเม้นท ์จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์ 5,999.49 18-มิ.ย.-62 ศธ 0513.108718/0325

12 135543004621 บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์ 5,992.00 19-มิ.ย.-62 ศธ 0513.10718/0332

13 103545018741 บริษทั แล็ป วลัเล่ย์ วสัดุวทิยาศาสตร์ 4,868.50 19-มิ.ย.-62 ศธ 0513.10718/0333

14 105548042482
บริษทั รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล 

จ ากัด
วสัดุวทิยาศาสตร์ 4,122.71 21-มิ.ย.-62 ศธ 0513.10718/0355

15 105538085626 บริษทั ซีทแีลบบอราตอร่ี จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์ 17,997.40 25-มิ.ย.-62 ศธ 0513.10718/0365

16 ร้านดอกไม้ทอ็ปฟลอรีส พวงหรีดดอกไม้สด 800.00 25-มิ.ย.-62 ศธ 0513.10718/0364
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รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

ภาควชิาวสัดุศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัด

จ้าง
จ าวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน
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231,353.41

2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปญัหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 – 3

(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบรุายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น
(5) ระบจุ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทกุรายการ
(6) ระบวุนัที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็ข้อตกลงเปน็หนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบเุหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยใหร้ะบเุปน็เลขอ้างอิง ดังนี้
1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเวน้การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

รวมทั้งส้ิน

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบนัทกึข้อมูล
(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวนัที่ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบเุลขประจ าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ


