


วันท่ี
1 8-พ.ย.-61
2 30-พ.ย.-61
3 2-พ.ย.-61
4 6-ธ.ค.-61
5 11-ธ.ค.-61
6 11-ม.ค.-62
7 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง / ก๊าซธรรมชาติ (Fleet Card) ประจ้าเดือน  ธ.ค. 61 4-ม.ค.-62

8 9-ม.ค.-62

9 10-ม.ค.-62

10 17-ม.ค.-62

11 25-ม.ค.-62

12 5-ก.พ.-62

13 7-ก.พ.-62

1055530831141 บริษัท ทรัพย์ก่อเกิด จ้ากัด น้้าด่ืมประจ้าเดือน พ.ย. 2561 352.00         621PE1140001 1

1055530831141 บริษัท ทรัพย์ก่อเกิด จ้ากัด น้้าด่ืมประจ้าเดือน ธ.ค. 2561 621PE1140001 1208.00         

1

ศธ 0578.13/2313

3,210.00      ศธ 0578.13/0087 1

4,180.40      ศธ 0578.13/0131 1

435538000229 บริษัท ห้างสรรพสินค้า เจียง-ฟิวเจอร์พลาซ่า จ้ากัด 

2,701.95 ศธ 0578.13/2406

105547131147 บริษัท  พีเอ็ม ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ้ากัด 
ค่าจ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ด้า ย่ีห้อ 
Fuijxerox 455 DF จ้านวน 1 เคร่ือง

3,531.00      ศธ 0578.13/0296

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 1-2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เลขท่ี

เหตุผลสนับสนุน
ล าดั
บท่ี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ

1
11055530831141 บริษัท ทรัพย์ก่อเกิด จ้ากัด น้้าด่ืมประจ้าเดือน ต.ค. 2561 352.00         621PE1140001

105547131147 บริษัท  พีเอ็ม ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ้ากัด จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปร้ินเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง 4,708.00      

ค่าจ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส้าหรับงานประมวลผล 
จ้านวน 1 เคร่ือง

994000153180 บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)

ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง  โครงการการน้าเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ส่ิงประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก คร้ังท่ี 1 ในงาน "วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 2561"

994000153180

ค่าจ้างเช่าโปรเจคเตอร์จ้านวน 1 เคร่ือง  โครงการการพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา เร่ือง "พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสู่คุณภาพการให้บริการ"

1,800.00 ศธ 0578.13/0187 1

994000153180 บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)

ค่าน้้าเช่ือเพลิง โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ในงาน "การประชุมเชิงวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชาชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง คร้ังท่ี 40"

ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง / ก๊าซธรรมชาติ (Fleet Card) ประจ้าเดือน  ต.ค. 61       4,002.33 ศธ 0578.13/2146 1บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)994000153180

บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง / ก๊าซธรรมชาติ (Fleet Card) ประจ้าเดือน  พ.ย. 61 1994000153180 4,657.36      ศธ 0578.13/2360

บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)994000153180 4,285.99      ศธ 0578.13/0034 1

105547131147 บริษัท พีเอ็ม ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง / ก๊าซธรรมชาติ (Fleet Card) ประจ้าเดือน  ม.ค. 62 4,293.09      ศธ 0578.13/0268 1



14 22-ก.พ.-62

15 12-มี.ค.-62

16 12-มี.ค.-62

17 12-มี.ค.-62

18 17-ม.ค.-62

19 28-มี.ค.-62

20 2-เม.ย.-62

21 19-เม.ย.-62

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล้าดับท่ีเรียงตามล้าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส้านักงาน ซ้ือน้้ามันเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจ้านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี

     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560

                  ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

1994000153180 บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)

ค่าน้้าเช่ือเพลิง โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ในงาน "การประชุมเชิงวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชาชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง คร้ังท่ี 40"

4,180.40      ศธ 0578.13/0131

รวมท้ังส้ิน

1055530831141

105547131148 บริษัท  พีเอ็ม ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ้ากัด 
ค่าจ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปร้ินเตอร์แบบ Mono laser 
Multifunction จ้านวน 2 เคร่ือง

621PE1140001 1

320.00         

1055530831141 บริษัท ทรัพย์ก่อเกิด จ้ากัด น้้าด่ืมประจ้าเดือน ก.พ. 2562

1

1994000153181 บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง (เดินทาง) ระหว่างวันท่ี 14 - 15 มีนาคม 2562 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิง
พาณิชย์"

281.02 ศธ  0578.13/0711

994000153180 บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง / ก๊าซธรรมชาติ (Fleet Card) ประจ้าเดือน  ก.พ. 62 4,604.71      ศธ 0578.13/0585 1

56,208.69    ห้าหม่ืนหกพันสองร้อยแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์

1055530831141

ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง / ก๊าซธรรมชาติ (Fleet Card) ประจ้าเดือน  มี.ค. 62บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)994000153180 ศธ  0578.13/07124,379.44 1

1621PE1140001176.00         น้้าด่ืมประจ้าเดือน มี.ค. 2562บริษัท ทรัพย์ก่อเกิด จ้ากัด

บริษัท ทรัพย์ก่อเกิด จ้ากัด น้้าด่ืมประจ้าเดือน ม.ค. 2562 621PE1140001 1

240.00         

3,745.00      ศธ 0578.13/0578



                  ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561

     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1-3


