
วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
1 บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 78,000.00            01-10-63 4111
2 นำงสำวณัฐริกรำนต์  แก้วนิล ค่ำจ้ำงเหมำท ำเสำแขวนกระสอบทรำย 1 ชุด ฐำนต้ังขนำด 80?80 cm.

 เสำสูงขนำด 270 cm. เหล็กส่ีเหล่ียม ขนำด 3*3 น้ิว พร้อมถ่วงหนัก
และล้อลำก

4,500.00             02-10-63 4156

3 นำยอุดม  ทศไกร งำนจ้ำงเหมำซ่อมหลังคำร่ัวฝ้ำห้อง ICB 1309 จ ำนวน 1 จุด พร้อม
อุปกรณ์

1,700.00             15-10-63 4158

4 นำยอุดม  ทศไกร งำนจ้ำงเหมำซ่อมแซมแผ่น OR CODE หน้ำอำคำร 9,200.00             28-10-63 4160
5 นำยอุดม  ทศไกร งำนจ้ำงเหมำซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำในป้ำยอักษรตัว G 6,300.00             28-10-63 4161
6 นำยอุดม  ทศไกร งำนจ้ำงเหมำเปล่ียนหลอดไฟ โคมสปอร์ตไลท์ หลอดไฟทำงเข้ำหน้ำ

อำคำร
6,000.00             28-10-63

4162
7 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำร ขำว-ด ำ (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนตุลำคม 2563 478.33                01-10-63 4163
8 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำรสี (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนตุลำคม 2563 931.00                01-10-63 4164
9 ร้ำน ไอ สแตมป์ เฮำส์ โดยนำยพันธ์เพชร ฉิมเพ็ชร ค่ำจ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 3 รำยกำร หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 640.00                02-11-63 4172
10 ร้ำน ไอ สแตมป์ เฮำส์ โดยนำยพันธ์เพชร ฉิมเพ็ชร ค่ำจ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร หน่วยกำรเงินและบัญชี 610.00                02-11-63 4173
11 ร้ำน ธีรพันธ์แอร์ โดย นำยธีรพันธ์ ปัญญำเยำว์ ค่ำจ้ำงล้ำงแอร์พร้อมเช็คระบบน้ ำยำเคร่ืองปรับอำกำศและระบบไฟฟ้ำ

ภำยในอำคำรวิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล
10,800.00            02-11-63 4174

12 นำยอุเทน  วุธนู ค่ำจ้ำงเหมำระบบเคร่ืองป๊ัมน้ ำให้ใช้งำนได้ปกติ จ ำนวน 3 รำยกำร 3,000.00             02-11-63 4175
13 ร้ำน ครองเซอร์วิส โดยนำยวิเชียร อำธิยะ ค่ำจ้ำงบ ำรุงรักษำรถตู้ จ ำนวน 11 รำยกำร 11,430.00            13-11-63 4177
14 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำถ่ำยเอกสำร ศูนย์อำเซียนศึกษำ 593.00                23-11-63 4182
15 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำร ขำว-ด ำ (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 1,004.60             30-10-63 4183
16 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำรสี (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 700.00                30-10-63 4184
17 นำยนิทัศน์  บุญหม้ัน ค่ำจ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ VIP ขนำด 10 ท่ีน่ัง รวมค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 

ในวันท่ี 3 ธันวำคม 2563 เดินทำงภำยในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่
2,000.00             02-12-63 4186

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ไตรมาสท่ี 1  ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

เอกสารอ้างอิงล าดับ ช่ือสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ



วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
1 บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 78,000.00            01-10-63 4111

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ไตรมาสท่ี 1  ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

เอกสารอ้างอิงล าดับ ช่ือสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

18 นำยพิสิษฏ์ นำสี ค่ำจ้ำงพิธีกรด ำเนินรำยกำร ประเด็นสังคมอำเซียนท่ีเป็นมิตรกับเด็ก
และเยำวชนหลัง covid-19 วันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 
13.30-15.30 น. ผ่ำนโปรแกรม Zoom

2,000.00             12-11-63 4187

19 ร้ำน ไอ สแตมป์ เฮำส์ โดยนำยพันธ์เพชร ฉิมเพ็ชร ค่ำจัดท ำตรำยำง จ ำนวน 6 รำยกำร 1,110.00             24-11-63 4188
20 ร้ำน ไอ สแตมป์ เฮำส์ โดยนำยพันธ์เพชร ฉิมเพ็ชร ค่ำจัดท ำตรำยำง จ ำนวน 7 รำยกำร 1,110.00             24-11-63 4191
21 บริษัท อัพบีน จ ำกัด ค่ำจ้ำงจัดท ำส่ือออนไลน์ เพ่ือประชำสัมพันธ์หลักสูตรนำนำชำติ/สอง

ภำษำของ มช. ลงบนส่ือออนไลน์ ePocketBook ของ Admission 
Premium หัวข้อ "เรียนอินเตอร์ท่ีไหนดี2021"

53,500.00            17-12-63 4197

22 นำยเจนวิทย์ วิโสจสงครำม ค่ำจ้ำงพิธีกรด ำเนินรำยกำร ควำมม่ันคงของมนุษย์ในอำเซียน คร้ังท่ี 2 
ประเด็น สังคมสูงวัยในอำเซียนหลังยุค covid-19 วันท่ี 16 ธันวำคม 
2563 เวลำ 13.30-15.30 น. ผ่ำนโปรแกรม Zoom

2,000.00             04-12-63 4199

23 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำจ้ำงล่ำมแปลภำษำญ่ีปุ่นเป็นภำษำไทย จ ำนวน 4 รอบ รอบละ 1 
ช่ัวโมง

4,800.00             14-12-63 4202

24 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำจ้ำงจัดส่งอำหำรญ่ีปุ่น 400.00                15-12-63 4203
25 นำยทวีสุข ไชยปิน ค่ำเช่ำเหมำรถตู้พร้อมคนขับ ไม่รวมน้ ำมันเช้ือเพลิง ในวันท่ี 23 

ธันวำคม 2563
1,800.00             21-12-63 4205

26 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำร ขำว-ด ำ (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนธันวำคม 2563 2,925.81             30-11-63 4213
27 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำรสี (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนธันวำคม 2563 311.50                30-11-63 4214
28 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำจ้ำงสกรีนเส้ือพ้ืนเมืองสีม่วง 1,920.00             30-11-63 4232
29 นำงสำวณัฐริกรำนต์  แก้วนิล ค่ำจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมผู้น ำเชียร์ 32,100.00            21-12-63 4234
30 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำร ขำว-ด ำ (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนมกรำคม 2564 1,072.40             30-12-63 4243
31 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำรสี (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนมกรำคม 2564 1,424.50             30-12-63 4244
32 นำยณัฐภำส จีนเพชร ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำส่ือแอนนิเมชันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จ ำนวน 5 รำยกำร 36,000.00            01-12-63 4250



วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
1 บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 78,000.00            01-10-63 4111

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ไตรมาสท่ี 1  ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

เอกสารอ้างอิงล าดับ ช่ือสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

33 สุพัชชำ ทัวร์ ค่ำจ้ำงเหมำรถตู้ พร้อมพนักงำนขับรถ รวมค่ำเช้ือเพลิง วันท่ี 10 
ธันวำคม 2563

500.00                09-12-63 4277

34 นำยเอกสิทธ์ิ วงค์ษำยะ ค่ำจ้ำงเหมำผู้จัดท ำเอกสำรประกอบโครงกำร 1,500.00             14-12-63 4293
35 บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ำกัด ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรดูแลท ำควำมสะอำด ประจ ำปีงบประมำณ 2564 335,232.00          01-10-63 4110
36 บริษัทรักษำควำมปลอดภัย ท๊อป กำร์เดียน จ ำกัด ค่ำจ้ำงพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ประจ ำปีงบประมำณ 2564 347,988.00          01-10-63 4109
37 บริษัท นิยมพำนิช จ ำกัด ค่ำเช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20 ชุด 175,596.00          01-10-63 4120
38 บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ ประจ ำปีงบประมำณ 48,000.00            01-10-63 4119
39 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด HP TONER # CF283A BLACK 6,450.00             15-10-63 4121
40 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ร้ำนใหม่ท ำหมวก ค่ำวัสดุกีฬำอุปกรณ์ชมรมป้องกันตัว จ ำนวน 2 รำยกำร 5,600.00             02-10-63 4155
41 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำวัสดุซ่อมแซมรำงน้ ำฝน ช้ัน 3 อำคำรวิทยำลัยนำนำชำติฯ 223.00                28-10-63 4157
42 บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด Adapter 24V 5A (HCP LCD5525 24V5A) 1,100.00             15-10-63 4159
43 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำวัสดุซ่อมแซมห้องน้ ำคนพิกำร ช้ัน 1 514.00                04-11-63 4170
44 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ค่ำน ้ำมันเช้ือเพลิง เดือนตุลำคม 2563 -น ้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95 

ทะเบียนรถ จนพ 997 ชม. (เติมจ ำนวน 2 คร้ัง คร้ังละ 60 บำท)
120.00                01-10-63 4171

45 นำงสำวณัฐริกรำนต์  แก้วนิล ค่ำกระสอบทรำย ย่ีห้อ Fairtex รุ่น Hb6 3,700.00             02-10-63 4176
46 บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด เคร่ืองดักยุงและแมลง Sunshiro รุ่น IS006 8,400.00             13-11-63 4178
47 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำนักงำนของศูนย์อำเซียนศึกษำ 949.00                30-10-63 4179
48 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำวัสดุซ่อมแซ่มและบ ำรุงรักษำ ส ำหรับงำนอำคำรสถำนท่ี 2,080.00             11-11-63 4180
49 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำนักงำนของศูนย์อำเซียนศึกษำ 1,007.00             30-10-63 4181
50 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ค่ำน ้ำมันเช้ือเพลิง เดือนพฤศจิกำยน 2563 -น ้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95 

ทะเบียนรถ จนพ 997 ชม. (เติมจ ำนวน 1 คร้ัง คร้ังละ 55 บำท) -น ้ำ
มันดีเซล ทะเบียนรถ นข 2311 ชม. (เติมจ ำนวน 1 คร้ัง คร้ังละ 1,350
 บำท)

1,405.00             30-10-63 4190

51 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุส ำนักงำนส ำนักงำน ไตรมำสท่ี 1 จ ำนวน 30 รำยกำร 8,681.00             23-11-63 4194
52 นำงสำวอมรรัตน์  ปัญจขันธ์ ค่ำวัสดุอุปโภคบริโภค ส ำหรับกำรประชุมอ ำนวยกำร คร้ังท่ี4/63 636.00                02-12-63 4196



วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
1 บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 78,000.00            01-10-63 4111

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ไตรมาสท่ี 1  ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

เอกสารอ้างอิงล าดับ ช่ือสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

53 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุโครงกำรจัดท ำคอร์สออนไลน์ระยะส้ันส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ 
จ ำนวน 7 รำยกำร

4,989.00             18-12-63 4200

54 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติกำรเก่ียวกับมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
แบบญ่ีปุ่น จ ำนวน 4 รำยกำร

1,527.00             16-11-63 4201

55 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติกำรเก่ียวกับมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
แบบญ่ีปุ่น จ ำนวน 2 รำยกำร

1,299.00             15-12-63
4204

56 นำงสำวสุรีย์ภรณ์  ทฤษฏีรักษ์ DISEL B7 41.042L,25.34B/L (ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ในวันท่ี 23 ธ.ค. 
2563) กิจกรรมประชำสัมพันธ์หลักสูตรนำนำชำติ/สองภำษำ

1,040.00             21-12-63 4206

57 นำงสำวอมรรัตน์  ปัญจขันธ์ ค่ำวัสดุโครงกำรประกวดท ำอำหำรสุดยอดเมนูไข่ "ICDI Innovation 
Master Chef" จ ำนวน 31 รำยกำร

2,172.00             23-11-63 4207

58 นำงสำวอมรรัตน์  ปัญจขันธ์ ค่ำวัสดุโครงกำรประกวดท ำอำหำรสุดยอดเมนูไข่ "ICDI Innovation 
Master Chef" จ ำนวน 1 รำยกำร

600.00                25-11-63 4208

59 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำบริกำรขออนุญำตท ำบัตรผ่ำนกองบิน 41 จ ำนวน 3 รำยกำร 658.14                06-11-63 4209
60 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำวัสดุกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกำลคริสต์มำส "Christmas Event" 

จ ำนวน 27 รำยกำร
2,801.00             21-12-63 4210

61 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำวัสดุซ่อมแซ่มอ่ำงล้ำงมือท่ีช ำรุด บริเวณช้ัน 2 ห้องน้ ำชำย จ ำนวน 4 
รำยกำร

1,837.00             18-12-63 4216

62 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ค่ำน ้ำมันเช้ือเพลิง เดือนธันวำคม 2563 -น ้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95 
ทะเบียนรถ จนพ 997 ชม. (เติมจ ำนวน 2 คร้ัง คร้ังละ 60 บำท)

120.00                30-11-63 4221

63 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุโครงกำรผู้บริหำรพบบุคลำกรและงำนสำนสัมพันธ์วิทยำลัย
นำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล จ ำนวน 6 รำยกำร

1,345.00             18-12-63 4226

64 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำจ้ำงตัดเย็บผ้ำคำดหัวสีกรมท่ำ สกรีน ICDI สีขำว (กว้ำง 5 ซม. ยำว 
42 น้ิว) กิจกรรมรับน้องข้ึนดอย

2,500.00             30-11-63 4233

65 ร้ำนชูต สปอร์ต โดยนำยประวิทย์ มุ่งวิริยะ ค่ำอุปกรณ์โครงกำรวันแข่งกีฬำ ไอซีดีไอ 2563 จ ำนวน 10 รำยกำร 32,880.00            29-12-63 4235



วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
1 บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 78,000.00            01-10-63 4111

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ไตรมาสท่ี 1  ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

เอกสารอ้างอิงล าดับ ช่ือสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

66 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำวัสดุกิจกรรมไอซีดีไอ คริสต์มำส 2020 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 21
 รำยกำร

5,088.00             21-12-63 4236

67 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง เดือนมกรำคม 2564 -น้ ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95 
ทะเบียนรถ จนพ 997 ชม. (เติมจ ำนวน 2 คร้ัง คร้ังละ 60 บำท)

120.00                30-12-63 4246

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท) 1,289,018.28      



วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ลำนนำ มีเดีย แอนด์โปรดักช่ัน ค่ำจ้ำงพิมพ์โปสเตอร์ A3 โปสเตอร์ ขนำด A3+ พิมพ์ 1 ด้ำน ขนำด 

12.5 x 18 น้ิว ปอนด์ขำว 80 แกรม
600.00               07-01-64 4218

2 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำจ้ำงพิธีกรด ำเนินรำยกำร ควำมม่ันคงของมนุษย์ในอำเซียน คร้ังท่ี
 3 ประเด็น อำเซียนกับควำมท้ำทำยในกำรขจัดควำมยำกจนและ
ควำมเหล่ือมล้ ำ ในวันท่ี 20
มกรำคม 2564 เวลำ 13.30-15.30 น. ผ่ำนโปรแกรม Zoom

1,000.00             11-01-64 4219

3 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำจ้ำงเหมำตัดหญ้ำ ตัดก่ิงไม้ด้ำนหน้ำอำคำรวิทยำลัยนำนำชำติ
นวัตกรรมดิจิทัล มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พร้อมขนท้ิง

800.00               15-01-64 4220

4 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำจ้ำงพิมพ์โปสเตอร์ A3 โปสเตอร์ ขนำด A3+ พิมพ์ 1 ด้ำน ขนำด 
12.5 x 18 น้ิว ปอนด์ขำว 80 แกรม

600.00               07-01-64 4231

5 ร้ำนเจริญปร้ินท์เอ็กซ์เพรส โดยนำยบดินทร์ หัตถกิจ
วัฒนำ

ค่ำจัดท ำนำมบัตร หน้ำ-หลัง 780.00               01-02-64 4248
6 ร้ำน ไอ สแตมป์ เฮำส์ โดยนำยพันธ์เพชร ฉิมเพ็ชร ค่ำจัดท ำตรำยำง จ ำนวน 14 รำยกำร 4,550.00             01-02-64 4252

7 นำงสำวมินตรำ  อินทจักร์ ค่ำจัดท ำโปสเตอร์ ขนำด 120*150 ซม. งำนประชำสัมพันธ์
หลักสูตรนำนำชำติ

820.00               03-02-64 4255

8 ร้ำนมิสเตอร์เจมส์ โดย นำงสำววิลำสินี  หำญยุทธ ค่ำจ้ำงจัดท ำบอร์ดอคิลิคใส หนำ 5 มม. 2 ช้ัน ขนำด 120*150 ซม.
 พร้อมหมุดลอย และติดต้ัง

12,000.00           03-02-64 4256

9 บริษัท รวมป้ำย แอนด์ดีไซน์จ ำกัด ค่ำจ้ำงจัดท ำอะคริลิคสีขำวหนำ 3 มิล ติด Sicker Inkjet 1440dpi 
พิมพ์ UV ขนำด 40*30cm. พร้อมช่องสอดอะคริลิกใสหนำ 3 มิล 
จ ำนวน 2 ช่ือ poster Inkjet พิมพ์

2,500.00             11-02-64 4257

10 นำยศรำวุธ วิจิตรำวิวัฒน์ ค่ำจ้ำงเหมำรถตู้พร้อมคนขับ รวมน้ ำมันเช้ือเพลิง วันท่ี 24 
กุมภำพันธ์ 2564 (พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่)

12,500.00           22-02-64 4261

11 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำจัดท ำป้ำยไวนิล ขนำด 300*100 ซม. พับขอบเจำะตำไก่ 450.00               22-02-64 4263
12 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำรสี (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564 1,435.00             29-01-64 4267
13 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564 975.50               29-01-64 4268

เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท)



วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท)

14 นำยศรำวุธ วิจิตรำวิวัฒน์ ค่ำจ้ำงเหมำรถตู้พร้อมคนขับ รวมน้ ำมันเช้ือเพลิง วันท่ี 2 - 3 
มีนำคม 2564 (พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่)

6,600.00             01-03-64 4270

15 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำจ้ำงเหมำตัดเย็บเส้ือโปโลสีน้ ำเงิน พร้อมปักโลโก้ (หน้ำอก) 7,500.00             25-02-64 4273
16 ร้ำนมิสเตอร์เจมส์ โดย นำงสำววิลำสินี  หำญยุทธ ค่ำจัดท ำไวนิล ขนำด 80 x 180 ซม. พิมพ์เคร่ืองละเอียด 2,640.00             25-02-64 4281
17 ร้ำนแทน ก๊อปป้ี ปร้ินท์ ค่ำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม (จ ำนวน 9 เล่ม) 2,608.00             17-03-64 4284
18 นำงสำวอภิชญำ ด ำรงเกียรติเวช ค่ำจ้ำงเหมำผู้ด ำเนินกำรต่ออำยุ Domain name และ server 

เว็บไซต์ (www.designineducation.com)
8,500.00             28-01-64 4287

19 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำร ขำว-ด ำ (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 850.50               25-02-64 4294
20 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำร สี (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 1,843.82             25-02-64 4295
21 นำงสำวณัฐริกรำนต์  แก้วนิล ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสัมมนำและส่งต่องำนของสโมสรนักศึกษำ 4,100.00             29-03-64 4299
22 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ (ส่วนต่ำง) เดือนเมษำยน 2564 811.72               31-03-64 4315
23 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำรสี (ส่วนต่ำง) เดือนเมษำยน 2564 1,219.63             31-03-64 4316
24 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ศูนย์อำเซียนศึกษำ จ ำนวน 5 รำยกำร 302.00               07-01-64 4222
25 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำวัสดุอุปโภคบริโภค จ ำนวน 3 รำยกำร 1,093.00             15-01-64 4228
26 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด BROTHER TONER # TN-2280 6,300.00             21-01-64 4230
27 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด HP TONER # CF283A BLACK 6,450.00             27-01-64 4237
28 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำวัสดุกิจกรรม Professional Development Workshops 

จ ำนวน 5 รำยกำร
600.00               01-02-64 4253

29 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำอุปกรณ์กิจกรรม Professional Development Workshops 
จ ำนวน 3 รำยกำร

2,724.00             02-02-64 4254

30 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำวัสดุกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกำลตรุษจีน (Chinese New Year 
Party) จ ำนวน 2 รำยกำร

941.00               05-02-64 4258

31 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำวัสดุซ่อมแซมโรงจอดรถผู้บริหำร จ ำนวน 3 รำยกำร 1,856.45             19-02-64 4259
32 บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด ค่ำวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม จ ำนวน 6 รำยกำร 8,914.00             22-02-64 4260
33 บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด ค่ำวัสดุอุปกรณ์ จิตอำสำทำสีเพ่ือน้อง จ ำนวน 4 รำยกำร 15,159.00           22-02-64 4262



วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท)

34 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำจัดซ้ือถ้วยรำงวัล 3 ใบ 1,100.00             22-02-64 4264
35 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำวัสดุ จ ำนวน 6 รำยกำร 500.00               16-02-64 4265
36 นำงสำวกนกพร  แซ่จิว ซอฟต์แวร์ไลเซนซ์ Zoom เวอร์ช่ัน Pro เพ่ือจัดกิจกรรมในรูปแบบ

ออนไลน์ Current Events Conversation Club
4,600.00             01-02-64 4266

37 นำงสำวณัฐริกรำนต์  แก้วนิล ค่ำวัสดุโครงกำร ICDI จิตอำสำรับใช้สังคม "ทำสีโรงเรียนเพ่ือน้อง" 
จ ำนวน 3 รำยกำร

1,093.00             24-02-64 4269

38 นำงสำวณัฐริกรำนต์  แก้วนิล ค่ำวัสดุโครงกำรค่ำยจุดประกำยนักธุรกิจ 2563 จ ำนวน 2 รำยกำร 800.00               02-03-64 4271

39 นำงสำวณัฐริกรำนต์  แก้วนิล ค่ำวัสดุโครงกำรศึกษำดูงำนเพ่ือกำรเป็นสตำร์ทอัพ ปีกำรศึกษำ 
2563

325.00               01-03-64 4272

40 นำงสำวณัฐริกรำนต์  แก้วนิล ค่ำยำสำมัญประจ ำบ้ำน ส ำหรับปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น (จ ำนวน 8 
รำยกำร) โครงกำรจิตอำสำรับใช้สังคม

791.00               23-02-64 4275

41 นำงสำวณัฐริกรำนต์  แก้วนิล ค่ำน้ ำแข็ง 50.00                 25-02-64 4276
42 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุกิจกรรม ICDI Update Forum ประจ ำปี 2563 คร้ังท่ี 2 170.00               05-03-64 4278
43 ทรีเฟรช ค่ำน้ ำด่ืม กิจกรรม ICDI Update Forum ประจ ำปี 2563 คร้ังท่ี 2 444.00               05-03-64 4279
44 ทรีเฟรช ค่ำน้ ำด่ืม กิจกรรมประชุมทำงวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษำ (DIFT)
555.00               05-03-64 4280

45 นำงสำวรัชนี  มหำนิล ค่ำน้ ำด่ืม ต้อนรับคณะอธิกำรบดีและผู้บริหำรท่ีประชุมอธิกำรบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.)

55.00                 27-02-64 4282

46 นำงสำวรัชนี  มหำนิล ค่ำวัสดุ ต้อนรับคณะอธิกำรบดีและผู้บริหำรท่ีประชุมอธิกำรบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.)

565.00               27-02-64 4283

47 ธนำคำร กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง เดือนกุมภำพันธ์ 2564 60.00                 29-01-64 4285
48 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำเคร่ืองด่ืม ส ำหรับกำรรับรองแขกและบริโภคภำยในส ำนักงำน

ของศูนย์อำเซียนศึกษำ
290.00               23-03-64 4289

49 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ศูนย์อำเซียนศึกษำ จ ำนวน 6 รำยกำร 236.00               23-03-64 4290



วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท)

50 นำยสุรัตน์ชัย  มำทัน ค่ำน้ ำตำลทรำยมิตรผล ในกำรประชุมคร้ังท่ี 3/2564 78.00                 16-03-64 4291
51 นำยสุรัตน์ชัย  มำทัน ค่ำวัสดุอุปโภคบริโภค จ ำนวน 2 รำยกำร 318.00               25-03-64 4292
52 นำงสำวกนกพร  แซ่จิว ค่ำบริกำรเว็บไซต์ กิจกรรม Current Events Conversation Club

 จ ำนวน 2 รำยกำร
18,981.82           09-03-64 4297

53 ธนำคำร กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง เดือนมีนำคม 2564 1,480.00             01-03-64 4303
54 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุส ำนักงำน ไตรมำสท่ี 2 จ ำนวน 9 รำยกำร 4,278.00             19-03-64 4306
55 นำยรณกฤต  เฮงเลิศรัตน ค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำรรับรองอำคันตุกะ และจัดพิธีลงนำมบันทึก

ควำมเข้ำใจทำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร จ ำนวน 3 รำยกำร
3,460.00             26-03-64 4308

56 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุ โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรส่ือสำรและกำรน ำเสนอด้วย
ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 11 รำยกำร

6,642.00             15-03-64 4310

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท) 166,895.44        



วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
1 นำยฉัตรชัย กันทวงศ์ ค่ำจ้ำงออกแบบส่ือประชำสัมพันธ์ สัมมนำออนไลน์ เร่ือง

"พลวัตรเศรษฐกิจกำรเมืองเมียนมำในควำมเงียบงันของอำเซียน" คร้ังท่ี
 1 ประเด็น มองเมียนมำจำกสำยตำของอำเซียน

2,000.00             02-04-64 4296

2 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมป๊ัมน้ ำพร้อมอุปกรณ์ 4,000.00             02-04-64 4298
3 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำจ้ำงพิธีกรด ำเนินรำยกำร สัมมนำออนไลน์ "พลวัตรเศรษฐกิจ

กำรเมืองเมียนมำ ในควำมเงียบงันของอำเซียน" คร้ังท่ี 1 มองเมียนมำ
จำกสำยตำของอำเซียน วันท่ี 8
เมษำยน 2564

1,000.00             07-04-64 4301

4 นำงสำวณัฐริกรำนต์  แก้วนิล ค่ำเช่ำห้องประชุม 2,400.00             04-04-64 4300
5 นำยณัฐกำนต์ ทำจันทร์ ค่ำจ้ำงออกแบบส่ือประชำสัมพันธ์สัมมนำออนไลน์ เร่ือง

"พลวัตรเศรษฐกิจกำรเมืองเมียนมำในควำมเงียบงันของอำเซียน" คร้ังท่ี
 2 ประเด็น The next normal of Myanmar

2,000.00             21-04-64 4302

6 อำจำรย์ ดร.วรวิทย์  เทพแสน ค่ำปร้ินท์งำน 55.00                  19-04-64 4309
7 นำยสมยงค์ บุญเกิด ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนระบบไฟฟ้ำ พร้อมอุปกรณ์ 18,215.00            30-04-64 4321
8 นำยณัฐกำนต์ ทำจันทร์ ค่ำจ้ำงออกแบบส่ือประชำสัมพันธ์ สัมมนำออนไลน์ เร่ือง "พลวัต

เศรษฐกิจกำรเมืองเมียนมำในควำมเงียบงันของอำเซียน" คร้ังท่ี 3 
ประเด็น กำรวิเครำะห์นโยบำยเศรษฐกิจของรัฐบำลเมียนมำร์และกำร
ปรับตัวของธุรกิจไทยในเมียนมำ วันท่ี 27 พฤษภำคม 2564

2,000.00             20-05-64 4322

9 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำจ้ำงพิธีกรด ำเนินรำยกำรเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมสัมมนำ
ออนไลน์ เร่ือง "พลวัตรเศรษฐกิจกำรเมืองเมียนมำในควำมเงียบงัน
ของอำเซียน คร้ังท่ี 3 ประเด็นกำรวิเครำะห์นโยบำยเศรษฐกิจของ
รัฐบำลเมียนมำ และกำรปรับตัวของธุรกิจไทยในเมียนมำ วันท่ี 27 
พฤษภำคม 2564 (เวลำ 13.30-15.30 น.) ผ่ำน ZOOM

1,000.00             24-05-64 4323

10 นำยอุดม  ทศไกร งำนจ้ำงปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำน และห้องเรียนส ำหรับจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน (19 ห้อง) ของวิทยำลัยนำนำชำติ
นวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

378,906.00          17-05-64 4325

11 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำร ขำว-ด ำ (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564 156.48                30-04-64 4327

เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท)



วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท)

12 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำรสี (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564 1,250.54             30-04-64 4328
13 ร้ำน บูล แอนด์ ไวท์ คอเลคช่ัน โดยนำย สง่ำ ธนะสมบัติ ค่ำจัดท ำเส้ือโปโลสีฟ้ำ พร้อมปักโลโก้ (หน้ำอก) 8,750.00             18-05-64 4329
14 ร้ำน ธีรพันธ์แอร์ โดย นำยธีรพันธ์ ปัญญำเยำว์ จ้ำงเหมำบริกำรล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศภำยในอำคำรวิทยำลัยนำนำชำติ

นวัตกรรมดิจิทัล ประจ ำปี 2564
6,000.00             31-05-64 4330

15 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำจ้ำงพิมพ์ใบประกำศนียบัตร (ขนำด A4 กระดำษอำร์ตมัน/กำร์ดขำว) 540.00                10-06-64 4335

16 นำยนิทัศน์  บุญหม้ัน ค่ำเช่ำเหมำรถตูปรับอำกำศ VIP ขนำด 10 ท่ีน่ัง รวมค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง
 (15 มิ.ย. 64)

1,000.00             23-06-64 4336

17 ร้ำน สุพัชชำ ทัวร์ โดย นำยอดุลย์ ศิริลักษณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) พร้อมคนขับ รวมน้ ำมันเช้ือเพลิง ลง
พ้ืนท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ (วันท่ี 20 พฤษภำคม 
2564)

2,500.00             19-06-64 4337

18 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำร ขำว-ด ำ (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564 647.14                31-05-64 4343
19 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำรสี (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564 1,458.04             31-05-64 4344
20 ร้ำน บูล แอนด์ ไวท์ คอเลคช่ัน โดยนำย สง่ำ ธนะสมบัติ งำนจ้ำงตัดเส้ือโปโลสีน้ ำเงินแต่งขำว พร้อมปักโลโก้ (หน้ำอก+หลัง) 45,000.00            04-06-64 4347
21 ร้ำน แทน ก็อปป้ี ปร้ินท์ ค่ำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม (จ ำนวน 14 เล่ม) 3,955.00             24-06-64 4348
22 บริษัท อำซ์คมี โซลูช่ัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ำย (Next Generation Firewall) 329,913.10          03-05-64 4311
23 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำวัสดุงำนปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ัวไป จ ำนวน 3 รำยกำร 4,952.00             19-04-64 4312
24 บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เคร่ืองฟอกอำกำศ จ ำนวน 7 เคร่ือง 204,820.00          03-05-64 4313
25 บริษัท อำซ์คมี โซลูช่ัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด อุปกรณ์ส ำหรับงำนรักษำควำมปลอดภัยท่ัวไป จ ำนวน 3 รำยกำร 58,300.00            06-05-64 4314
26 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำวัสดุงำนซ่อมแซมอำคำร และวัสดุอุปกรณ์เปล่ียนเม่ือช ำรุด จ ำนวน 

4 รำยกำร
1,810.00             26-04-64 4318

27 ธนำคำร กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ค่ำน ้ำมันเช้ือเพลิง เดือนเมษำยน 2564 - น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 
ทะเบียนรถ จนพ 997 ชม (จ ำนวน 1 คร้ังๆ ละ 60 บำท)

60.00                  08-04-64 4324

28 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุส ำนักงำน ศูนย์อำเซียนศึกษำ จ ำนวน 19 รำยกำร 9,720.00             17-05-64 4326
29 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Note book) จ ำนวน 30 เคร่ือง 644,400.00          12-05-64 4332
30 นำงสำวพันธินีย์  เนตรศุภลักษณ์ ค่ำวัสดุ กิจกรรมเข้ำร่วมเป็นจิตอำสำบริกำรประชำชนฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ-2019 จ ำนวน 2 รำยกำร
1,100.00             09-06-64 4333



วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท)

31 ธนำคำร กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ค่ำน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 60.00                  25-05-64 4334
32 นำยสุรัตน์ชัย  มำทัน ค่ำเคร่ืองด่ืม ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ในกำร

ประชุมคร้ังท่ี 2/2564 จ ำนวน 3 รำยกำร
522.00                24-06-64 4338

33 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำหมึกปร้ินท์ ศูนย์อำเซียนศึกษำ 2 รำยกำร 4,750.00             28-06-64 4339
34 นำยไกรษร  วังคีรี แบตชำร์จ โทรศัพท์ส ำนักงำน Panasonic 2 รำยกำร 1,440.00             28-06-64 4340
35 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำยำงในล้อหลังรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน จนพ 997 ชม พร้อมบริกำร

เปล่ียนยำง
280.00                25-06-64 4345

36 นำงสำวธัญลักษณ์  กุลสัมพันธ์ ค่ำน้ ำด่ืม กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษำใหม่และปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม่

215.00                11-06-64 4346

37 ธนำคำร กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง เดือนมิถุนำยน 2564 (น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 
ทะเบียนรถ จนพ 997 ชม) จ ำนวน 1 คร้ังๆ ละ 60 บำท

60.00                  15-06-64 4352
38 นำงสำวอุษนีย์  พงศำวลีศรี ค่ำวัสดุโครงกำรพัฒนำวิชำศึกษำท่ัวไประหว่ำงคณะบนมำตรฐำน 

CEFR กระบวนวิชำ 601201
1,197.50             27-06-64 4378

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท) 1,746,432.80      



วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
1 นำงสำวสุภีฤทัย บัวแก้ว ค่ำจ้ำงเหมำโครงกำรพัฒนำวิชำศึกษำท่ัวไประหว่ำงคณะบนมำตรฐำน CEFR จ ำนวน 2 รำยกำร 5,500.00                01-07-64 4411
2 ร้ำน แทน ก็อปป้ี ปร้ินท์ ค่ำถ่ำยเอกสำร พร้อมเข้ำเล่ม (จ ำนวน 2 เล่ม) 562.00                   09-07-64 4353
3 นำยสรกฤช ไชยวรกมล ค่ำจ้ำงออกแบบและผลิตแผ่นพับประชำสัมพันธ์ของหลักสูตรนำนำชำติและสองภำษำ 39,000.00              19-07-64 4354
4 นำงสำวณัฐริกรำนต์  แก้วนิล ค่ำจ้ำงเหมำรถตู้พร้อมคนขับรวมน้ ำมันเช้ือเพลิง วันท่ี 22 กรกฎำคม 2564

(พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่)
500.00                   22-07-64 4356

5 ร้ำนนภำศิลป์ โดยนำงนภำมำศ บุญชัย ค่ำจ้ำงเหมำตัดเย็บเส้ือพ้ืนเมือง พร้อมผ้ำฝ้ำยทอพ้ืนสีน้ ำเงิน และสีม่วง 19,642.00              30-07-64 4358
6 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำรสี (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564 1,561.00                01-07-64 4363
7 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564 930.30                   01-07-64 4364
8 นำยณัฐกำนต์ ทำจันทร์ ค่ำจ้ำงออกแบบปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-books เร่ือง China-ASEAN Cooperation : Beyond 

Pandemic
3,000.00                17-08-64 4382

9 นำยระวี เผ่ำหอม ค่ำจ้ำงเหมำตรวจสอบควำมถูกต้องไวยำกรณ์ และตรวจค ำผิดพร้อมแก้ไขบทควำมภำษำอังกฤษ ไม่
น้อยกว่ำ 300 หน้ำ

20,000.00              19-08-64 4386

10 นำงสำวกนกอร นำคหลง ค่ำจ้ำงจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ชุดทดลอง วิชำ 601201 หลักกำรแปรรูปและถนอมอำหำร 3,000.00                20-07-64 4387
11 นำงสำวกัลยำรัตน์ พรธำดำวิทย์ ค่ำจ้ำงกำรจัดอำหำรและจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ชุดทดลอง และด ำเนินกำรจัดส่งชุดทดลองให้กับ

ผู้เรียนแต่ละคน
3,000.00                20-07-64 4388

12 นำงสำวกนกอร นำคหลง ค่ำจ้ำงกำรสำธิตกิจกรรมทดลองฝึกปฏิบัติกำร "กำรผลิตอำหำรเพ่ือสุขภำพด้วยเทคโนโลยีกำรห่อหุ้ม" 3,000.00                20-07-64 4389

13 นำยไกรษร  วังคีรี งำนจ้ำงระบบปรับอำกำศภำยในอำคำร และเดินท่อระบบน้ ำท้ิงใหม่ ช้ัน 3
อำคำรวิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล

1,500.00                09-08-64 4391
14 บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ำกัด ค่ำวัสดุ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำหลักสูตรนำนำชำติระดับปริญญำตรี ภำคกำรศึกษำ ท่ี 1/2564 

จ ำนวน 3 รำยกำร
20,865.00              24-08-64 4396

15 ร้ำน บูล แอนด์ ไวท์ คอเลคช่ัน โดยนำย สง่ำ ธนะสมบัติ ค่ำจ้ำงตัดเย็บผ้ำปิดจมูก พร้อมปักโลโก้ ICDI 7,500.00                24-08-64 4397
16 ร้ำนไอดู ไอเดีย โดย นำยปริเยศ ปินตำนำ ค่ำจ้ำงตัดเย็บเส้ือยืดคอกลม 30,901.60              24-08-64 4398
17 ร้ำนไอดู ไอเดีย โดย นำยปริเยศ ปินตำนำ ค่ำจ้ำงตัดเย็บเส้ือยืดคอกลม SEED-CMU E-sport Championship 2021 30,452.20              23-08-64 4401
18 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำบริกำรเปล่ียนกระจกห้องน้ ำชำย ช้ัน 3 พร้อมอุปกรณ์ 1,060.00                20-08-64 4403
19 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำรสี (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนสิงหำคม 2564 645.42                   30-07-64 4406
20 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ (ส่วนต่ำง) ประจ ำเดือนสิงหำคม 2564 133.00                   30-07-64 4407
21 ร้ำน เฟ่ืองฟ้ำก็อปป้ีช็อป โดยนำยเอกพันธ์ ใจตุ้ย ค่ำจ้ำงจัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำนักศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ

ผ่ำนกิจกรรมในกระบวนวิชำ 009103 กำรรู้สำรสนเทศและกำรน ำเสนอสำรสนเทศ
1,000.00                19-08-64 4408

22 นำยธนวัน แดงเมือง ค่ำจ้ำงด ำเนินกำรแยกห้องอภิปรำยกลุ่มย่อยและบันทึกข้อมูลจำกกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย ห้องท่ี 1 
(กิจกรรมท่ี 2 และ 3) วันท่ี 7 และ 14 กรกฎำคม 2564

1,800.00                06-07-64 4412

เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท)



วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท)

23 นำงสำวเพียงขวัญ ลัยมณี ค่ำจ้ำงด ำเนินกำรบันทึกข้อมูล/ประเด็นท่ีได้จำกกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย ห้องท่ี 2 (กิจกรรมท่ี 2 และ 3) 
วันท่ี 7 และ 14 กรกฎำคม 2564

1,800.00                06-07-64 4415

24 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำจ้ำงเหมำตัดหญ้ำ ตัดก่ิงไม้พร้อมขนท้ิง และตกแต่งไม้ประดับ 3,000.00                10-09-64 4419
25 ร้ำน บูล แอนด์ ไวท์ คอเลคช่ัน โดยนำย สง่ำ ธนะสมบัติ งำนจ้ำงตัดเย็บผ้ำปิดจมูกพร้อมปักโลโก้ ICDI 7,500.00                13-08-64 4424
26 บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ำกัด ค่ำวัสดุ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเก่ียวกับมำรยำทในกำรับประทำนอำหำรแบบญ่ีปุ่น 27,927.00              23-08-64 4425
27 ร้ำน แทน ก็อปป้ี ปร้ินท์ ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม (จ ำนวน 3 เล่ม) 404.00                   04-09-64 4426
28 บริษัท แอด ออน จ ำกัด ค่ำจ้ำงจัดท ำส่ือกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรนำนำชำติ/สองภำษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำนวน 3 

รำยกำร
16,585.00              09-09-64 4431

29 ร้ำนมิสเตอร์เจมส์ โดย นำงสำววิลำสินี หำญยุทธ ค่ำจ้ำงงำนปรับปรุงซ่อมแซม และติดต้ังใหม่ป้ำยอักษร ICDI และ ป้ำย IN-OUT 30,000.00              14-09-64 4432

30 นำยศุภสิทธ์ิ สิทธิ งำนจ้ำงเหมำรถตู้พร้อมพนักงำนขับรถ รวมน้ ำมันเช้ือเพลิง ในกำรรับ-ส่ง อำจำรย์และเจ้ำหน้ำท่ี 
จ ำนวน 1 คัน ระยะเวลำรวม 2 เดือน จ ำนวน 8 คร้ัง ในวันท่ี 6, 13, 27 สิงหำคม 2564 และวันท่ี 3, 
10, 17, 24 กันยำยน 2564 และวันท่ี 1 ตุลำคม 2564

20,000.00              05-08-64 4434

31 ร้ำนพีพีเฮ้ำส์ โดยนำยณัฐพล อำบทิพย์วัฒนำกุล งำนจ้ำงติดต้ังม่ำนปรับแสงชนิดทึบแสง ห้อง ICB1107 (หน่วยบริกำรกำรศึกษำ) 7,600.00                10-09-64 4437

32 บริษัท นิวแอพพำเรล จ ำกัด ค่ำจ้ำงจัดท ำหน้ำกำกผ้ำสะท้อนน้ ำ 2 ช้ัน มีลวดดำม สกรีน 1 จุด และค่ำจัดส่ง 24,425.00              07-09-64 4442

33 JW infinity โดย นำงสำวรินท์ลภัส นำระถี ค่ำจ้ำงจัดท ำขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ล้ำงมือพร้อมบรรจุ พร้อมท่ีห้อยกระเป๋ำ ขนำดพกพำ 35 ml. 24,200.00              07-09-64 4443

34 ร้ำนมิสเตอร์เจมส์ โดย นำงสำววิลำสินี หำญยุทธ ค่ำจ้ำงจัดท ำสต๊ิกเกอร์ฝ้ำพร้อมไดคัท จ ำนวน 5 รำยกำร 6,950.00                16-09-64 4446

35 ร้ำน ธีรพันธ์แอร์ โดย นำยธีรพันธ์ ปัญญำเยำว์ งำนจ้ำงเหมำล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศด้วยน้ ำยำ F2 พร้อมเช็คระบบน้ ำยำเคร่ืองปรับอำกำศ และระบบไฟ 12,000.00              13-09-64 4447

36 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พี.เค. แอดมีเดีย งำนจ้ำงออกแบบ ผลิต และติดต้ังป้ำยหน้ำห้อง พลำสวูด 5 มม. ท ำสีน้ ำเงิน ขนำด 150*50 ซม. ติด
อักษรพลำสวูด 5 มม. ฉลุท ำสีขำว ยึดติดด้วยหมุดสแตนเลส 6 ตัว

16,050.00              14-09-64 4449

37 นำงสำวมินตรำ  อินทจักร์ งำนจ้ำงเข้ำเล่มรำยงำน 500.00                   15-09-64 4452
38 ร้ำนไอดู ไอเดีย โดย นำยปริเยศ ปินตำนำ ค่ำจ้ำงตัดเย็บเส้ือยืดคอกลม 28,141.00              14-09-64 4454
39 นำยจักรันดร์ ไชยอินทร์ ค่ำจ้ำงงำนออกแบบภำพวำด มหำวิทยำลัย เพ่ือใช้ในโครงกำรเตรียมงำน ภำยใต้กำรประชำสัมพันธ์

กิจกรรม CMU International Community (ไฟล์ดิจิทัล) จ ำนวน 3 ช้ิน
4,500.00                14-09-64 4458

40 นำยณัฐพล นันติแก้ว ค่ำจ้ำงตัดชุดประจ ำชำติ จ ำนวน 11 ประเทศ 32,000.00              14-09-64 4459
41 นำยฉัตรชัย กันทวงศ์ ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบจัดหน้ำ บทควำมภำษำอังกฤษ ไม่น้อยกว่ำ 200 หน้ำ ส่งไฟล์ในรูปของ E-books

 และ PDF
17,000.00              17-09-64 4460

42 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด ไฟสตูดิโอ SET WFH PRO 3 (ไฟไลฟ์สด ไฟแต่งหน้ำ ไฟวงแหวน ไฟ ringlight) 5,900.00                01-07-64 4341
43 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด ครุภัณฑ์โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรส่ือสำร และกำรน ำเสนอด้วยภำษำอังกฤษ จ ำนวน 3 รำยกำร 8,230.00                01-07-64 4342

44 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด Logitech C922 PRO Stream Webcam 6,380.00                12-07-64 4349



วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท)

45 นำงสำวธัญลักษณ์  กุลสัมพันธ์ ค่ำน้ ำด่ืม กิจกรรม ICDI Update Forum ประจ ำปี 2564 คร้ังท่ี 1 385.00                   08-07-64 4350
46 นำยสุรัตน์ชัย  มำทัน ค่ำวัสดุส ำหรับเข้ำร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนเน่ืองในวันเข้ำพรรษำ 2 รำยกำร 950.00                   05-07-64 4355
47 นำยไกรษร  วังคีรี แบตเตอร่ี 3K 2,000.00                29-07-64 4357
48 นำงสำวอุษนีย์  พงศำวลีศรี ค่ำวัสดุกำรจัดกำรเรียนกำรสอน CEFR จ ำนวน 5 รำยกำร 4,333.00                10-07-64 4359
49 นำงสำวอุษนีย์  พงศำวลีศรี ค่ำวัสดุกำรจัดกำรเรียนกำรสอน CEFR จ ำนวน 7 รำยกำร 1,198.00                13-07-64 4361
50 นำงสำวอุษนีย์  พงศำวลีศรี ค่ำวัสดุกำรจัดกำรเรียนกำรสอน CEFR จ ำนวน 17 รำยกำร 1,509.00                13-07-64 4362
51 นำงสำวสุรีภรณ์  ทฤษฏีรักษ์ ชุดเคร่ืองเขียน (ของท่ีระลึกวิทยำกร) 959.00                   02-08-64 4365
52 นำงสำวณัฐริกรำนต์  แก้วนิล ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ชมรมกีฬำ ปีกำรศึกษำ 1/2564 จ ำนวน 1 รำยกำร 14,160.00              01-08-64 4368
53 นำงสำวณัฐริกรำนต์  แก้วนิล ค่ำเคร่ืองด่ืมโครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำ ชมรมกีฬำ ปีกำรศึกษำ 1/2564 จ ำนวน 2 รำยกำร 2,280.00                01-08-64 4369
54 นำงสำวณัฐริกรำนต์  แก้วนิล ค่ำวัสดุโครงกำรพัฒนำวิชำศึกษำท่ัวไปในกระบวนวิชำ 009103 11,781.00              13-07-64 4372
55 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุส ำนักงำน ไตรมำสท่ี 4 จ ำนวน 7 รำยกำร 6,900.00                10-08-64 4373
56 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุโครงกำรพัฒนำวิชำศึกษำท่ัวไประหว่ำงคณะบนมำตรฐำน CEFR จ ำนวน 48 รำยกำร 3,683.00                16-07-64 4374
57 ทรีเฟรช ค่ำน้ ำด่ืม โครงกำร "ประชุมทำงวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี 2/2564 555.00                   11-07-64 4375
58 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุ โครงกำร "ประชุมทำงวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี 2/2564 560.00                   11-07-64 4376
59 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุ โครงกำร "ประชุมทำงวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี 2/2564 1,967.00                11-07-64 4377
60 นำงสำวอุษนีย์  พงศำวลีศรี ค่ำวัสดุโครงกำรพัฒนำวิชำศึกษำท่ัวไประหว่ำงคณะบนมำตรฐำน CEFR กระบวนวิชำ 601201 2,319.00                09-07-64 4379
61 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุส ำนักงำน โครงกำรพัฒนำนักศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ ผ่ำนกิจกรรมในวิชำ 601201 จ ำนวน 

12 รำยกำร
737.00                   20-07-64 4380

62 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุส ำนักงำน โครงกำรพัฒนำวิชำศึกษำท่ัวไประหว่ำงคณะบนมำตรฐำน CEFR กระบวนวิชำ 
601201 หลักกำรแปรรูปและถนอมอำหำร จ ำนวน 32 รำยกำร

3,262.00                12-07-64 4381

63 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด หมึกปร้ินท์เตอร์ 2 รำยกำร หน่วยกำรเงินบัญชี และพัสดุ 12,750.00              18-08-64 4383
64 นำงสำวอุษนีย์  พงศำวลีศรี ค่ำวัสดุ โครงกำรพัฒนำวิชำศึกษำท่ัวไประหว่ำงคณะบนมำตรฐำน CEFR กระบวนวิชำ 601201 9,384.00                02-07-64 4384
65 นำงสำวอุษนีย์  พงศำวลีศรี ค่ำวัสดุ โครงกำรพัฒนำวิชำศึกษำท่ัวไประหว่ำงคณะบนมำตรฐำน CEFR กระบวนวิชำ 601201

จ ำนวน 5 รำยกำร
15,270.00              09-08-64 4385

66 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงไว้ใช้ในอำคำร จ ำนวน 12 รำยกำร 3,105.40                11-08-64 4390
67 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำวัสดุอุปโภคบริโภค ศูนย์อำเซียนศึกษำ จ ำนวน 3 รำยกำร 507.00                   11-08-64 4392
68 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวส ำนักงำนศูนย์อำเซียนศึกษำ จ ำนวน 3 รำยกำร 330.00                   11-08-64 4393
69 ธนำคำร กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงยำนพำหนะ ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564 จ ำนวน 2 รำยกำร 1,430.00                06-07-64 4394
70 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำวัสดุ โครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม 12,905.00              20-08-64 4395
71 นำยกันยวุฒม์  อริยำ ค่ำบริกำรรำยปี Line Official (icdicmu) 475.08                   19-08-64 4399
72 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำบริกำรบ ำรุงรักษำยำนพำหนะของวิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล จ ำนวน 8 รำยกำร 979.05                   23-08-64 4402
73 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุส ำนักงำนภำยในศูนย์อำเซียนศึกษำ จ ำนวน 18 รำยกำร 1,449.00                25-08-64 4404
74 นำยไกรษร  วังคีรี กำแฟ 2 กิโลกรัม 800.00                   30-08-64 4405
75 นำงสำวพันธินีย์  เนตรศุภลักษณ์ ค่ำวัสดุ ส ำหรับพิธีท ำบุญวิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล 6,645.00                23-08-64 4409



วันท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง เลขท่ีเอกสาร
เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ
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76 นำยไกรษร  วังคีรี เก้ำอ้ีจัดเล้ียง จ ำนวน 30 ตัว 17,640.00              23-08-64 4410
77 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำวัสดุ กิจกรรม Happy Relax & Brain & Family & Money "ปลูกผักเพรำะรักกัน" 3,275.00                02-09-64 4413
78 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำวัสดุ กิจกรรม Happy Relax & Brain & Family & Money "ปลูกผักเพรำะรักกัน" 960.00                   02-09-64 4414
79 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุส ำนักงำนภำยในศูนย์อำเซียนศึกษำ จ ำนวน 4 รำยกำร 639.00                   06-09-64 4416
80 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด ครุภัณฑ์ โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำรเก่ียวกับหลักสูตรนำนำชำติ จ ำนวน 2 รำยกำร 28,900.00              27-08-64 4417
81 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด ครุภัณฑ์ โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรส่ือสำร และกำรน ำเสนอด้วยภำษำอังกฤษ  2 รำยกำร 10,290.00              03-08-64 4418
82 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำวัสดุ กิจกรรม Happy Relax & Brian & Family & Money "ปลูกผักเพรำะรักกัน" 750.00                   03-09-64 4420
83 นำงสำวอมรรัตน์  ปัญจขันธ์ ค่ำวัสดุ กิจกรรม Happy Relax & Brian & Family & Money "โครงกำรกินข้ำวด้วยกัน" จ ำนวน 16 3,000.00                17-08-64 4421
84 นำยไกรษร  วังคีรี อุปกรณ์ดับเพลิงเบ้ืองต้น จ ำนวน 6 รำยกำร 7,943.75                23-08-64 4422
85 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุ งำนสัมมนำวิชำกำรหลักสูตรนำนำชำติและหลักสูตรสองภำษำ ระดับปริญญำตรี ปี 2564

จ ำนวน 13 รำยกำร
3,900.00                03-09-64 4423

86 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำวัสดุอุปโภคบริโภค ศูนย์อำเซียนศึกษำ จ ำนวน 4 รำยกำร 670.00                   08-09-64 4427
87 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวภำยในส ำนักงำนศูนย์อำเซียนศึกษำ จ ำนวน 8 รำยกำร 469.00                   08-09-64 4430
88 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช ค่ำวัสดุส ำนักงำน ไตรมำสท่ี 4 จ ำนวน 27 รำยกำร 43,594.00              07-09-64 4433
89 ร้ำน ครองเซอร์วิส โดยนำยวิเชียร อำธิยะ ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ประจ ำปี 5,140.00                10-09-64 4435
90 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำวัสดุโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 3 รำยกำร 500.00                   07-09-64 4439
91 นำยไกรษร  วังคีรี ค่ำวัสดุ กิจกรรม Big Cleaning Day จ ำนวน 4 รำยกำร 2,000.00                07-09-64 4440
92 นำงสำวริชซ่ำ  อิตำงำคิ ค่ำวัสดุ กิจกรรม Happy Relax & Brain & Family & Money "ปลูกผักเพรำะรักกัน" 3,275.00                12-09-64 4441
93 ธนำคำร กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงรถจักรยำนยนต์ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2564 60.20                    23-08-64 4444
94 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำหมึกปร้ินท์ จ ำนวน 2 รำยกำร หน่วยกำรเงินบัญชี และพัสดุ 12,750.00              17-09-64 4445
95 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำวัสดุ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเก่ียวกับมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำรแบบญ่ีปุ่น จ ำนวน 3 

รำยกำร
2,883.00                10-09-64 4448

96 นำงสำวอมรรัตน์  ปัญจขันธ์ ค่ำใช้จ่ำย บงำนมุฑิตำจิตผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 5 รำยกำร 3,543.00                20-09-64 4450
97 นำยอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร ค่ำวัสดุ กิจกรรม Chiang Mai University International Community จ ำนวน 15 รำยกำร 16,151.20              21-09-64 4451
98 นำงสำวมินตรำ  อินทจักร์ ค่ำบริกำรห้องประชุมอินทนิลแบบเหมำจ่ำย 12,250.00              22-09-64 4453
99 นำงสำวพันธินีย์  เนตรศุภลักษณ์ ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวของวิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล จ ำนวน 18 รำยกำร 10,535.00              16-09-64 4455
100 นำงสำวพันธินีย์  เนตรศุภลักษณ์ ค่ำวัสดุอุปโภคบริโภคของวิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล จ ำนวน 8 รำยกำร 5,459.00                21-09-64 4456
101 นำงสำวพันธินีย์  เนตรศุภลักษณ์ ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวภำยในวิทยำลัยนวัตกรรมดิจิทัล จ ำนวน 32 รำยกำร 40,261.00              21-09-64 4457

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท) 859,050.20           


