
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  

และสาระสําคญัของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจําไตรมาสท่ี 1 (เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

------------------------------------------------------------------------------ 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหน่ึง 
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด น้ัน 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด
จ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศน้ี 

 
 

                                        ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 

 
               (อาจารย์วรรณพร จิตรสังวรณ์) 
             ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 



มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี                                                                                                        รายงานสรุปใบสั่งซื้อ/จ้าง/เชา่ แยกตามหน่วยงาน(Egp) 
ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                                                                                                  ปงีบประมาณ 2563 

  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

 ประจําไตรมาสที่ 1 ( วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ) 
 07510 : สํานักงานผู้อํานวยการ  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ลําดับ 

 
(1) 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจําตัวประชาชน 

(2) 
ชื่อผู้ประกอบการ

 
(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
 

(4) 
จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล 
สนับสนุน 

(7) วันที่ เลขที่
1 3640500111862 นางดาวประกาย  ปรีดาวรรณกุล จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ 529.20 24/12/2563 07510641200001 1 

                                                         รวมทั้งสิ้น 529.20  

 
หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล   หนังสือกรมบัญชกีลาง ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ 
(1) ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว. 24 ส.ค. 2560 
(2) ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ    ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 
(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสํานักงาน ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ฯ 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
(5) ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีใบเสร็จหลายรายการให้รวมจํานวนเงินที่จัดซื้อทุกรายการ   ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119 ลว. 9 มี.ค. 2561 
(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3 
 
 
 
 
 
 

 
MIS:R500-02-27 ( รายงานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า 1 )                         หน้า 1/ 1 



มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี                                                                                                        รายงานสรุปใบสั่งซื้อ/จ้าง/เชา่ แยกตามหน่วยงาน(Egp) 
ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                                                                                                  ปงีบประมาณ 2563 

  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

 ประจําไตรมาสที่ 1 ( วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ) 
 07510 : สํานักงานผู้อํานวยการ  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ลําดับ 

 
(1) 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจําตัวประชาชน 

(2) 
ชื่อผู้ประกอบการ

 
(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
 

(4) 
จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล 
สนับสนุน 

(7) วันที่ เลขที่
1 3640500111862 นางดาวประกาย  ปรีดาวรรณกุล จ้างถ่ายเอกสาร 781.20 2/11/2563 07000641200007 1 
2 3640500111862 นางดาวประกาย  ปรีดาวรรณกุล จ้างถ่ายเอกสาร 2101.05 26/10/2563 07000641200008 1 
3 3640500111862 นางดาวประกาย  ปรีดาวรรณกุล จ้างถ่ายเอกสาร 768.25 11/11/2563 07000641200006 1 
4 0105559147124 บริษัทเรื่องรุ่งกิจจํากัด รางเก็บไฟ พุก และเกลียวปล่อย 3,706.00 30/11/2563 07000641200002 1 
5 3640500111862 นางดาวประกาย  ปรีดาวรรณกุล จ้างถ่ายเอกสาร 2,380.70 5/10/2563 07000641200009 1 
6 3640500111862 นางดาวประกาย  ปรีดาวรรณกุล จ้างถ่ายเอกสาร 343.00 14/10/2563 07000641200004 1 

                                                         รวมทั้งสิ้น 10,080.20  

 
หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล   หนังสือกรมบัญชกีลาง ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ 
(1) ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว. 24 ส.ค. 2560 
(2) ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ    ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 
(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสํานักงาน ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ฯ 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
(5) ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีใบเสร็จหลายรายการให้รวมจํานวนเงินที่จัดซื้อทุกรายการ   ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119 ลว. 9 มี.ค. 2561 
(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3 
 
 
 

 
MIS:R500-02-27 ( รายงานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า 1 )                         หน้า 1/ 1 


