สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

1 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุคอมพิวเ
ตอร์ 2 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

2,443.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
บริ ษทั เจ ไอ
2,443.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เจ ไอ
บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ ป จํากัด บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ ป
ตกลงราคา
จํากัด 2,443.00
2,443.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
272วันที่ 01/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/สว.004 ตรวจรับเมื่อ
: 21/02/2565
2 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027029

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.282 ตรวจรับเมื่อ
: 02/02/2565

6,132.17

6,132.17 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 6,132.17 0-2946-9001-3 6,132.17

กค.261วันที่ 01/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

3 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมเครื่ องพิมพ์
ผลของกองแผนงาน จํานวน
1 เครื่ อง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

2,800.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
2,800.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 2,800.00
ตกลงราคา

ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 2,800.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.269วันที่ 01/02/2565

บริ ษทั วอเตอร์ก๊ดู จํากัด
โทร. 095 363 2495
67,410.00

ราคาเหมาะสม

กค.276วันที่ 01/02/2565

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027256

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กผ.81 ตรวจรับเมื่อ :
15/02/2565
4 ขออนุมตั ิจา้ งล้างชุดคอนเด็นเ
ซอร์ของเครื่ องชิลเลอร์ประจ
◌ําอาคารนราธิปพงศ์ประพัน
ธ์
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027411

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ยธ.35 ตรวจรับเมื่อ :
04/03/2565

67,410.00

67,410.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั วอเตอร์ก๊ดู จํากัด
โทร. 095 363 2495
ตกลงราคา
67,410.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

5 ขออนุมตั ิจดั จ้างเจ้าหน้าที่ดูแ
ลสํานักงาน ศูนย์ฯ จ.ยะลา
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

7,000.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
7,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นางโสภา จูล่ิม 7,000.00 นางโสภา จูลิ่ม 7,000.00 ราคาเหมาะสม งพ.285วันที่ 01/02/2565
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027424

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.286 ตรวจรับเมื่อ
: 28/02/2565
6 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําความสะอ
าดสํานักงาน ศูนย์ฯ จ.ยะลา
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2565
เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.290 ตรวจรับเมื่อ
: 28/02/2565

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง/ นางละมัย บัวน้อย
1,250.00
ตกลงราคา

นางละมัย บัวน้อย
1,250.00

ราคาเหมาะสม

งพ.289วันที่ 01/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

7 ขออนุมตั ิเงินค่าประชาสัมพัน
ธ์หลักสูตร (ค่าบูสโพสต์)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

10,646.84

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
10,646.84 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวอนุตตรา เงินรอด
10,646.84
ตกลงราคา

นางสาวอนุตตรา เงินรอด
10,646.84

ราคาเหมาะสม

15,907.30 เฉพาะเจาะจง/ นายสันติสุข คนสะอาด
โทร. 088 176 0201
ตกลงราคา
15,907.30

นายสันติสุข คนสะอาด
โทร. 088 176 0201
15,907.30

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7203/AMBA/7วันที่
01/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037122

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/180 ตรวจรับเมื่อ :
03/03/2565
8 ขออนุมตั ิเงินค่าประชาสัมพัน
ธ์หลักสูตร (ค่าบุสโพสต์)
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037122

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/174 ตรวจรับเมื่อ :
03/03/2565

15,907.30

อว 7203/EMBA/15วันที่
01/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

9 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน บธ.5411
อ.ศรพล 2-64

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,000.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
4,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ราคาเหมาะสม อว
7203/FlexCFIRM/7วันที่
กษตรศาสตร์ 4,000.00 กษตรศาสตร์ 4,000.00
ตกลงราคา
01/02/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/169 ตรวจรับเมื่อ :
23/02/2565
10 ขออนุมตั ิเงินค่าประชาสัมพัน
ธ์หลักสูตร (ค่าบูสโพสต์)

นางสาวอนุตตรา เงินรอด
2,790.26

ราคาเหมาะสม

2,790.26

2,790.26 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวอนุตตรา เงินรอด
2,790.26
ตกลงราคา

5,710.06

5,710.06 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) ราคาเหมาะสม
จํากัด 5,710.06
จํากัด 5,710.06
ตกลงราคา

อว 7203/IMBA/10วันที่
01/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/175 ตรวจรับเมื่อ :
03/03/2565
11 ขออนุมตั ิซ้ือซองเอกสาร

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027202

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.085 ตรวจรับเมื่อ
: 07/02/2565

อว 7213/นต.084วันที่
01/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

12 ขออนุมตั ิซ้ือกระเช้าสวัสดีปีใ
หม่

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

6,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
6,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตกลงราคา
6,000.00

บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
6,000.00

ราคาเหมาะสม

19,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นายวรวิชญ์ วงศ์วศวัฒน์
19,000.00
ตกลงราคา

นายวรวิชญ์ วงศ์วศวัฒน์
19,000.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7213/นต.086วันที่
01/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027064

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.087 ตรวจรับเมื่อ
: 01/02/2565
13 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาผูป้ ระสาน
งานหลักสูตร กุมภาพันธ์
2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027295

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.115 ตรวจรับเมื่อ
: 28/02/2565

19,000.00

อว 7213/นต.114วันที่
01/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

14 ขออนุมตั ิเช่าเครื่ องถ่ายเอกสา
ร กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7213/นต.120วันที่
01/02/2565

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
3,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั มหาจําเริ ญ จํากัด
โทร. 02-736-1176
ตกลงราคา
3,000.00

บริ ษทั มหาจําเริ ญ จํากัด
โทร. 02-736-1176
3,000.00

ราคาเหมาะสม

1,711.83

1,711.83 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั โกโก้พริ้ นท์
(ไทยแลนด์) จํากัด
ตกลงราคา
1,711.83

บริ ษทั โกโก้พริ้ นท์
(ไทยแลนด์) จํากัด
1,711.83

ราคาเหมาะสม

อว 7213/ปอ.104วันที่
01/02/2565

1,973.05

1,973.05 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) ราคาเหมาะสม
จํากัด 1,973.05
จํากัด 1,973.05
ตกลงราคา

อว7214/วช1754วันที่
01/02/2565

3,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.121 ตรวจรับเมื่อ
: 11/03/2565
15 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาบริ การพิม
พ์ใ บปลิว A4
เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/ปอ.105 ตรวจรับเมื่อ
: 01/02/2565
16 ขออนุมตั ิจดั วัสดุงานบ้านงาน
ครัว
เลขที่ตรวจรับ : อว
7214/วช1755 ตรวจรับเมื่อ
: 02/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

17 ขออนุมตั ิจา้ งลงโฆษณาในห
นังสื อ "วันนักข่าว 2565"

50,000.00

18 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหน้ากากอนา
มัย

54,612.80

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027473

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
50,000.00 เฉพาะเจาะจง/ สมาคมนักข่าวนักหนังสื อ สมาคมนักข่าวนักหนังสื อ ราคาเหมาะสม 283วันที่ 02/02/2565
พิมพ์แห่งประเทศไทย
พิมพ์แห่งประเทศไทย
ตกลงราคา
50,000.00
50,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

54,612.80 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
54,612.80

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
54,612.80

ราคาเหมาะสม

322วันที่ 02/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส 039 ตรวจรับเมื่อ
: 02/03/2565
19 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น จํานวน 1 รายการ
เลขที่ตรวจรับ : อว 7208/73
ตรวจรับเมื่อ : 17/02/2565

192.60

192.60 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 192.60 0-2946-9001-3 192.60

กค.292วันที่ 02/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

20 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น จํานวน 6 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,568.90

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
4,568.90 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม กค.296วันที่ 02/02/2565
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 4,568.90 0-2946-9001-3 4,568.90

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว 7208/72
ตรวจรับเมื่อ : 25/02/2565
21 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น จํานวน 2 รายการ

6,541.98

6,541.98 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 6,541.98 0-2946-9001-3 6,541.98

5,029.00

5,029.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เอกรุ่ งเรื องแอร์เซอร์วสิ
ตกลงราคา
โทร. 0 2374 8632
5,029.00

กค.297วันที่ 02/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027381

เลขที่ตรวจรับ : อว 7208/71
ตรวจรับเมื่อ : 22/02/2565
22 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมเปลี่ยนมอเ
ตอร์และใบพัดเครื่ องปรับอา
กาศ ห้อง Server
อาคารบุญชนะฯ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037225

เลขที่ตรวจรับ : อว 7210/67
ตรวจรับเมื่อ : 17/02/2565

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เอกรุ่ งเรื องแอร์เซอร์วสิ
โทร. 0 2374 8632
5,029.00

ราคาเหมาะสม

กค.302วันที่ 02/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

23 ขออนุมตั ิจดั จ้างพิมพ์โ บว์ชวั
ร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนัก
ศึกษา จํานวน 2,000 ใบ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

10,700.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
10,700.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ทีพีเอ็น ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ทีพีเอ็น ราคาเหมาะสม คพ.3066วันที่ 02/02/2565
เพรส โทร. 0 2941 9970-1 เพรส โทร. 0 2941
ตกลงราคา
9970-1 10,700.00
10,700.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027188

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3085
ตรวจรับเมื่อ : 07/02/2565
24 ขออนุมตั ิจดั ทําป้ ายสเเตนเลส

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง/ นายอนุชา บุญศิริ
1,800.00
ตกลงราคา

นายอนุชา บุญศิริ
1,800.00

ราคาเหมาะสม

อว 7206/00026วันที่
02/02/2565

1,290.00

1,290.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไอที ซิต้ ี จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
02-656-5030-45
1,290.00

บริ ษทั ไอที ซิต้ ี จํากัด
(มหาชน) โทร.
02-656-5030-45
1,290.00

ราคาเหมาะสม

024วันที่ 03/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7206/00035 ตรวจรับเมื่อ :
15/02/2565
25 ขออนุมตั ิจดั ซื้อกล้อง
WEBCAM
เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/025 ตรวจรับเมื่อ :
03/02/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

26 ขออนุมตั ิดาํ เนินการจัดจ้างตั
ดชุดครุ ยปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

9,095.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
9,095.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน อลังการ โทร. 0 2222 ร้าน อลังการ โทร. 0
3829 9,095.00
2222 3829 9,095.00
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
371วันที่ 03/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027319

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/นน.188 ตรวจรับเมื่อ
: 22/02/2565
27 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําป้ ายประช
าสัมพันธ์หลักสูตรรับสมัครนั
กศึกษาพร้อมติดตั้ง จํานวน 1
งาน
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027189

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3086
ตรวจรับเมื่อ : 10/02/2565

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ซีเอ็นเอ็น
กราฟิ กแอนด์อาร์ตโอเปอร์
ตกลงราคา
เรชัน่ โดย นายบุญเชิง
ทองสี โทร. 02-377-2228
5,700.00

ร้าน ซีเอ็นเอ็น
ราคาเหมาะสม
กราฟิ กแอนด์อาร์ตโอเปอ
ร์เรชัน่ โดย นายบุญเชิง
ทองสี โทร. 02-377-2228
5,700.00

คพ.3082วันที่ 03/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

28 ขออนุมตั ิซ้ือซองเอกสาร

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

15,500.02

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
15,500.02 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) ราคาเหมาะสม อว 7213/นต.088วันที่
03/02/2565
จํากัด 15,500.02
จํากัด 15,500.02
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027203

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.089 ตรวจรับเมื่อ
: 09/02/2565
29 ขออนุมตั ิจดั ซื้อกระเช้าสุขภา
พเยีย่ ม ผศ.ดร.ดาวิษา
ศรี ธญ
ั รัตน์
เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/033 ตรวจรับเมื่อ :
07/02/2565

784.00

784.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป
จํากัด โทร. 02-173-1000
ตกลงราคา
784.00

บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป
จํากัด โทร. 02-173-1000
784.00

ราคาเหมาะสม

028.1วันที่ 04/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

30 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุการเกษต
ร จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

3,300.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
3,300.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้านแม่ อุปกรณ์การเกษตร ร้านแม่
โทร. 093 636 2828
อุปกรณ์การเกษตร โทร.
ตกลงราคา
3,300.00
093 636 2828 3,300.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
328วันที่ 04/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027410

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/032 ตรวจรับเมื่อ :
23/02/2565
31 ขออนุมตั ิจดั ทําป้ ายไวนิลพิม
พ์อิงค์เจ็ท

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ซีเอ็นเอ็น
กราฟิ กแอนด์อาร์ตโอเปอร์
ตกลงราคา
เรชัน่ โดย นายบุญเชิง
ทองสี โทร. 02-377-2228
5,700.00

ร้าน ซีเอ็นเอ็น
ราคาเหมาะสม
กราฟิ กแอนด์อาร์ตโอเปอ
ร์เรชัน่ โดย นายบุญเชิง
ทองสี โทร. 02-377-2228
5,700.00

335วันที่ 04/02/2565

1,560.00

1,560.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ซัพพลาย เชน บิซ
จํากัด 1,560.00
ตกลงราคา

บริ ษทั ซัพพลาย เชน บิซ
จํากัด 1,560.00

ราคาเหมาะสม

366วันที่ 04/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027272

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สก.057 ตรวจรับเมื่อ
: 28/02/2565
32 ขออนุมตั ิต่ออายุสมาชิกนิตย
สาร Logistics Thailand
เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/111.1 ตรวจรับเมื่อ :
28/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

33 ขออนุมตั ิต่ออายุสมาชิกนิตย
สาร Strategy Marketing

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

900.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
บริ ษทั เอส สแควร์
ราคาเหมาะสม 367วันที่ 04/02/2565
900.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เอส สแควร์
แมกกาซีน จํากัด โทร. 02 แมกกาซีน จํากัด โทร. 02
ตกลงราคา
618 2600 900.00
618 2600 900.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/129 ตรวจรับเมื่อ :
16/03/2565
34 ขออนุมตั ิต่ออายุสมาชิกวารส
าร เอกสารภาษีอากร

2,000.00

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/107.1 ตรวจรับเมื่อ :
25/02/2565
35 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุคอมพิวเตอ
ร์ จํานวน 5 รายการ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027434

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส.33 ตรวจรับเมื่อ :
24/02/2565

21,920.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั
สํานักพัฒนาการบริ หารธร
ตกลงราคา
รมนิติ จํากัด โทร. 02 555
0900 2,000.00

21,920.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 21,920.00
ตกลงราคา

บริ ษทั
สํานักพัฒนาการบริ หารธ
รรมนิติ จํากัด โทร. 02
555 0900 2,000.00

ราคาเหมาะสม

368วันที่ 04/02/2565

ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 21,920.00

ราคาเหมาะสม

381วันที่ 04/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

36 ขออนุมตั ิซ้ือนํ้าดื่ม จํานวน
442 ถัง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

13,242.32

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
13,242.32 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เอ็ม วอเตอร์ จํากัด
โทร. 0-2712-7272
ตกลงราคา
13,242.32

บริ ษทั เอ็ม วอเตอร์ จํากัด
โทร. 0-2712-7272
13,242.32

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.344วันที่ 04/02/2565

ร้าน แม็คไบค์ โทร. 0
2377 2197 295.00

ราคาเหมาะสม

คพ.3083วันที่ 04/02/2565

บริ ษทั เวลเทคกรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 491 4564
2,889.00

ราคาเหมาะสม

คพ.5094วันที่ 04/02/2565

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027231

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/386 ตรวจรับเมื่อ :
14/02/2565
37 ขออนุมตั ิจดั ซื้อก๊อกอ่าง
จํานวน 1 อัน

295.00

295.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน แม็คไบค์ โทร. 0
2377 2197 295.00
ตกลงราคา

2,889.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เวลเทคกรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 491 4564
ตกลงราคา
2,889.00

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3084
ตรวจรับเมื่อ : 04/02/2565
38 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุคอมพิวเ
ตอร์ จํานวน 1 รายการ
(น.ส.สายพิน ทองคํา)
เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5095
ตรวจรับเมื่อ : 08/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

39 ขออนุมตั ิซ้ือกระเช้าผลไม้สด

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7213/นต.090วันที่
04/02/2565

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
3,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ฟรุ๊ ตพลัส จํากัด
โทร. 098 268 2940
ตกลงราคา
3,000.00

บริ ษทั ฟรุ๊ ตพลัส จํากัด
โทร. 098 268 2940
3,000.00

ราคาเหมาะสม

4,651.80

4,651.80 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน สิ โ รตม์ ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 4,651.80
ตกลงราคา

ร้าน สิ โ รตม์ ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 4,651.80

ราคาเหมาะสม

01วันที่ 07/02/2565

4,740.00

4,740.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 4,740.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
4,740.00

ราคาเหมาะสม

02วันที่ 07/02/2565

3,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.091 ตรวจรับเมื่อ
: 07/02/2565
40 ขออนุมตั ิถ่ายเอกสารประกอ
บการเรี ยนการสอน วิชา JCC
5003, JCC 6000, JCC 6002
(3352.20)
เลขที่ตรวจรับ : อว
7209/สวญ03 ตรวจรับเมื่อ
: 09/02/2565
41 ขออนุมตั ิจดั ซื้อเอกสารประก
อบเรี ยน (ญี่ปุ่นปั จจุบนั )
เลขที่ตรวจรับ : อว
7209/สวญ04 ตรวจรับเมื่อ
: 09/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

42 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําคู่มือนักศึ
กษาหลักสูตรภาษาอังกฤษศึก
ษาและการสอนภาษาอังกฤษ
(2280 บาท)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

2,280.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน สิ โ รตม์ ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 2,280.00
ตกลงราคา

ร้าน สิ โ รตม์ ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 2,280.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
13วันที่ 07/02/2565

Mr.Stephen Mark
Lorriman 15,000.00

ราคาเหมาะสม

14วันที่ 07/02/2565

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7209/งท17 ตรวจรับเมื่อ :
09/02/2565
43 ขออนุมตั ิจา้ งตรวจแก้ไ ขภาษ
ารายงานการประเมินตนเองฉ
บับภาษาอังกฤษ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027181

เลขที่ตรวจรับ : อว
7209/งท.18 ตรวจรับเมื่อ :
10/02/2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง/ Mr.Stephen Mark
Lorriman 15,000.00
ตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

44 ขออนุมตั ิจดั ซื้ออุปกรณ์ป้องกั
นโควิด

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

3,322.35

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
3,322.35 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม 324วันที่ 07/02/2565
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 3,322.35 0-2946-9001-3 3,322.35

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027207

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สง. 023 ตรวจรับเมื่อ
: 11/02/2565
45 ขออนุมตั ิจา้ งลงโฆษณา
อสมท

46 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุ จํานวน
4 รายการ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037100

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สท 034 ตรวจรับเมื่อ
: 03/03/2565

498,620.00

8,709.80

498,620.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั อสมท จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
0-2201-6190,6357,6000
498,620.00

บริ ษทั อสมท จํากัด
(มหาชน) โทร.
0-2201-6190,6357,6000
498,620.00

ราคาเหมาะสม

8,709.80 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
8,709.80

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
8,709.80

ราคาเหมาะสม

334วันที่ 07/02/2565
เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
สก.จ.(งร.)2/65 ลว.
11/02/2565
402วันที่ 07/02/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

47 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุพิธีพระร
าชทานปริ ญญาบัตร

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

18,457.50

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037101

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
18,457.50 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
18,457.50

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
18,457.50

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
404วันที่ 07/02/2565

5,756.60 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั อัพเปอร์
คอมพิวเตอร์ จํากัด โทร.
ตกลงราคา
02-721-2889 5,756.60

บริ ษทั อัพเปอร์
คอมพิวเตอร์ จํากัด โทร.
02-721-2889 5,756.60

ราคาเหมาะสม

กค.364วันที่ 07/02/2565

ราคาเหมาะสม

กค.365วันที่ 07/02/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สท 033 ตรวจรับเมื่อ
: 03/03/2565
48 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น จํานวน 1 รายการ

5,756.60

49 ขออนุมตั ิจดั ซื้อ Line Official
Account Package

21,313.89

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027470

เลขที่ตรวจรับ : อว 7208/78
ตรวจรับเมื่อ : 25/02/2565

21,313.89 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั พาณิ ชย์ดิจิทลั จํากัด บริ ษทั พาณิ ชย์ดิจิทลั
21,313.89
จํากัด 21,313.89
ตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

50 ขออนุมตั ิจดั ซื้อตําราวิชาการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

315.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
315.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 315.00
รณ์มหาวิทยาลัย 315.00
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งปอ.กย.257วันที่
07/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งปอ.กย.258
ตรวจรับเมื่อ : 10/02/2565
51 ขออนุมตั ิจา้ งเหมารถตู ้

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง/ นายมนัส วงษ์มาน โทร.
089-221-0615 5,500.00
ตกลงราคา

นายมนัส วงษ์มาน โทร.
089-221-0615 5,500.00

ราคาเหมาะสม

งพร.0007วันที่
07/02/2565

1,890.00

1,890.00 เฉพาะเจาะจง/ องค์การเภสัชกรรม
1,890.00
ตกลงราคา

องค์การเภสัชกรรม
1,890.00

ราคาเหมาะสม

อว 7204/126วันที่
07/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027234

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งพร.0008
ตรวจรับเมื่อ : 14/02/2565
52 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุ
รายการหน้ากากอนามัย N95
เลขที่ตรวจรับ : อว
7204/130 ตรวจรับเมื่อ :
09/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

53 ขออนุมตั ิซ้ือกระเช้าผลไม้สด

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

3,000.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
3,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ผลไม้อ่างทอง (เจ๊พิณ) ร้าน ผลไม้อ่างทอง
โทร. 084 559 4737
(เจ๊พิณ) โทร. 084 559
ตกลงราคา
3,000.00
4737 3,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7213/นต.092วันที่
07/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.093 ตรวจรับเมื่อ
: 08/02/2565
54 ขออนุมตั ิซ้ือกระเช้าสิ นค้า

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตกลงราคา
3,000.00

บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
3,000.00

ราคาเหมาะสม

อว 7213/นต.094วันที่
07/02/2565

5,000.00

ั นาและบริ การด้า
ั นาและบริ การด้าน ศูนย์พฒ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์พฒ
นภาษาและการสื่ อสาร
ภาษาและการสื่ อสาร
ตกลงราคา
5,000.00
5,000.00

ราคาเหมาะสม

391วันที่ 08/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.095 ตรวจรับเมื่อ
: 07/02/2565
55 ขออนุมตั ิจา้ งแปลเอกสาร
ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบั
ตร ครั้งที่42

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

56 ขออนุมตั ิจดั ซื้อชุดตรวจโควิ
ด

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,547.50

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037102

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
4,547.50 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
4,547.50

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
4,547.50

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
403วันที่ 08/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สท032 ตรวจรับเมื่อ
: 03/03/2565
57 ขออนุมตั ิจดั ซื้อกระดาษถ่ายเ
อกสาร

10,655.97

10,655.97 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) ราคาเหมาะสม
จํากัด 10,655.97
จํากัด 10,655.97
ตกลงราคา

กค.338วันที่ 08/02/2565

2,773.44

2,773.44 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 2,773.44 0-2946-9001-3 2,773.44

กค.363วันที่ 08/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027326

เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/224 ตรวจรับเมื่อ :
25/02/2565
58 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น จํานวน 1 รายการ
เลขที่ตรวจรับ : อว 7208/83
ตรวจรับเมื่อ : 25/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

59 ขออนุมตั ิจดั ซื้อตําราวิชาการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

967.50

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
967.50 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 967.50
รณ์มหาวิทยาลัย 967.50
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งพ.259วันที่ 08/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.260 ตรวจรับเมื่อ
: 09/02/2565
60 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอนเพิ่มเติม
3-59,1-60
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037021

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/163 ตรวจรับเมื่อ :
24/03/2565

67,640.00

67,640.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 67,640.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
67,640.00

ราคาเหมาะสม

อว 7203/Y-MBA/13วันที่
08/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

61 ขออนุมติจดั จ้างผูต้ รวจสอบ
บัญชี

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
10,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นายวิชยั อมรเทพรักษ์
10,000.00
ตกลงราคา

นายวิชยั อมรเทพรักษ์
10,000.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.346วันที่ 09/02/2565

3,842.00

3,842.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
0-2537-2000 3,842.00

บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
0-2537-2000 3,842.00

ราคาเหมาะสม

กค.348วันที่ 09/02/2565

2,889.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เอส.เอส.
ฟอร์จูนเทรด จํากัด โทร.
ตกลงราคา
02-890-7174 2,889.00

บริ ษทั เอส.เอส.
ฟอร์จูนเทรด จํากัด โทร.
02-890-7174 2,889.00

ราคาเหมาะสม

งท.273วันที่ 09/02/2565

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

10,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037032

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ศคส./0013
ตรวจรับเมื่อ : 02/03/2565
62 ขออนุมตั ิจดั ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิ
งเดือนมกราคม 2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : -

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/สป.41/2565
ตรวจรับเมื่อ : 28/02/2565
63 ขออนุมตั ิจดั ซื้อรถเข็น
Jumbo-HB210J
เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.274 ตรวจรับเมื่อ
: 23/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

64 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน บธ.6400
เพิ่มเติม 2-64

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

17,460.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
17,460.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บุ๊ค ลิงค์ จํากัด
17,460.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

บริ ษทั บุ๊ค ลิงค์ จํากัด
17,460.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว
7203/FlexMBA/36วันที่
09/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037067

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/165 ตรวจรับเมื่อ :
22/02/2565
65 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาบริ การพิม
พ์ใ บปลิว A4

2,867.60

2,867.60 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั โกโก้พริ้ นท์
(ไทยแลนด์) จํากัด
ตกลงราคา
2,867.60

บริ ษทั โกโก้พริ้ นท์
(ไทยแลนด์) จํากัด
2,867.60

ราคาเหมาะสม

อว 7213/ปท.096วันที่
09/02/2565

7,792.81

7,792.81 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
7,792.81

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
7,792.81

ราคาเหมาะสม

373วันที่ 10/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/ปท.097 ตรวจรับเมื่อ
: 21/02/2565
66 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุ 8 รายการ

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037225

เลขที่ตรวจรับ : อว 7210/98
ตรวจรับเมื่อ : 25/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

67 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น จํานวน 6 รายการ

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
5,497.66 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
5,497.66

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
5,497.66

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
399วันที่ 10/02/2565

1,360.00

1,360.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 1,360.00
ตกลงราคา

ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 1,360.00

ราคาเหมาะสม

กค.360วันที่ 10/02/2565

27,970.00

27,970.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 27,970.00
ตกลงราคา

ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 27,970.00

ราคาเหมาะสม

กค.372วันที่ 10/02/2565

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

5,497.66

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037018

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สบ.77 ตรวจรับเมื่อ :
09/03/2565
68 ขออนุมตั ิจดั ซื้อรางปลัก๊ ไฟ

เลขที่ตรวจรับ : อว
7206/00043 ตรวจรับเมื่อ :
23/02/2565
69 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุคอมพิวเ
ตอร์
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027243

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.394 ตรวจรับเมื่อ
: 14/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

70 ขออนุมตั ิจดั จ้างถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

133.20

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
133.20 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 133.20
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งท.263วันที่ 10/02/2565

ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 133.20

ราคาเหมาะสม

นางสาวกวีวร บัน่ ทอง
16,000.00

ราคาเหมาะสม

อว 7215/138วันที่
10/02/2565

นายอนุชา บุญศิริ
3,700.00

ราคาเหมาะสม

กค.383วันที่ 11/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.264 ตรวจรับเมื่อ
: 11/02/2565
71 ขออนุมตั ิจดั จ้างแปลเอกสาร
หลักฐานภายในคณะเพื่อรับก
ารตรวจ AUN-QA
หละกสูตร ป.เอก Slot 5

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวกวีวร บัน่ ทอง
16,000.00
ตกลงราคา

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027167

เลขที่ตรวจรับ : อว
7215/139 ตรวจรับเมื่อ :
10/02/2565
72 ขออนุมตั ิจา้ งทําตรายาง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.393 ตรวจรับเมื่อ
: 14/02/2565

3,700.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง/ นายอนุชา บุญศิริ
3,700.00
ตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

73 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน บธ.6300 2-64
KU

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

10,920.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
10,920.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ราคาเหมาะสม อว 7203/AMBA/8วันที่
11/02/2565
กษตรศาสตร์ 10,920.00 กษตรศาสตร์ 10,920.00
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037196

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/189 ตรวจรับเมื่อ :
01/03/2565
74 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน บธ.5411 2-64
KU
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037196

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/193 ตรวจรับเมื่อ :
01/03/2565

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ราคาเหมาะสม
กษตรศาสตร์ 38,000.00 กษตรศาสตร์ 38,000.00
ตกลงราคา

อว 7203/CFIRM/10วันที่
11/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

75 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน บธ.8880
อ.ณัฐวุฒิ รุ่ น 2 2-64 KU

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

44,100.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
44,100.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ราคาเหมาะสม อว 7203/CFIRM/11วันที่
11/02/2565
กษตรศาสตร์ 44,100.00 กษตรศาสตร์ 44,100.00
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037194

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/194 ตรวจรับเมื่อ :
01/03/2565
76 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน บธ.5300 2-64
KU
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037196

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/188 ตรวจรับเมื่อ :
01/03/2565

32,900.00

32,900.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ราคาเหมาะสม
กษตรศาสตร์ 32,900.00 กษตรศาสตร์ 32,900.00
ตกลงราคา

อว 7203/EMBA/16วันที่
11/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

77 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน 2-64

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

393,330.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
393,330.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ราคาเหมาะสม อว
7203/FlexMBA/39วันที่
กษตรศาสตร์ 393,330.00 กษตรศาสตร์
ตกลงราคา
11/02/2565
393,330.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
บธ.ว.(งพ.)18/65 ลว.
11/02/2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037196

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/187 ตรวจรับเมื่อ :
01/03/2565
78 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน บธ.6300 2-64
KU
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037196

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/190 ตรวจรับเมื่อ :
01/03/2565

14,040.00

14,040.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ราคาเหมาะสม
กษตรศาสตร์ 14,040.00 กษตรศาสตร์ 14,040.00
ตกลงราคา

อว 7203/IMBA/12วันที่
11/02/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

79 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน
7910,8880,5300,6300,7406
2-64 KU

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

80,090.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
80,090.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ราคาเหมาะสม อว
7203/ProMBA/26วันที่
กษตรศาสตร์ 80,090.00 กษตรศาสตร์ 80,090.00
ตกลงราคา
11/02/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037196

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/192 ตรวจรับเมื่อ :
01/03/2565
80 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน บธ.5300,6300
2-64 KU
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037196

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/191 ตรวจรับเมื่อ :
01/03/2565

58,495.00

58,495.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ราคาเหมาะสม
กษตรศาสตร์ 58,495.00 กษตรศาสตร์ 58,495.00
ตกลงราคา

อว 7203/Y-MBA/16วันที่
11/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

81 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

6,874.75

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
6,874.75 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม 398วันที่ 14/02/2565
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 6,874.75 0-2946-9001-3 6,874.75

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037012

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/นป.81 ตรวจรับเมื่อ :
01/03/2565
82 ขออนุมตั ิจดั ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิ
งรถยนต์ส่วนกลางเดือนมกร
าคม 2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027478

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส.34 ตรวจรับเมื่อ :
25/02/2565

10,400.00

10,400.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ปตท.
นํ้ามันและการค้าปลีก
ตกลงราคา
จํากัด (มหาชน)
10,400.00

บริ ษทั ปตท.
นํ้ามันและการค้าปลีก
จํากัด (มหาชน)
10,400.00

ราคาเหมาะสม

408วันที่ 14/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

83 ขออนุมตั ิจดั ทําป้ ายโรลอัพพ
ร้อมโครง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,851.10 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บิ๊กพิคเซล จํากัด
1,851.10
ตกลงราคา

บริ ษทั บิ๊กพิคเซล จํากัด
1,851.10

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
431วันที่ 14/02/2565

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั มติชน จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
02-589-0020,
02-580-0021 32,100.00

บริ ษทั มติชน จํากัด
(มหาชน) โทร.
02-589-0020,
02-580-0021 32,100.00

ราคาเหมาะสม

432วันที่ 14/02/2565

3,280.00

3,280.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
0-2537-2000 3,280.00

บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
0-2537-2000 3,280.00

ราคาเหมาะสม

กค.418วันที่ 14/02/2565

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,851.10

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สก.054.1
ตรวจรับเมื่อ : 23/02/2565
84 ขออนุมตั ิจา้ งลงโฆษณาสื่ อเส้
นทางเศรษฐี
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037241

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สก.089 ตรวจรับเมื่อ
: 16/03/2565
85 ขออนุมตั ิจดั ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิ
ง ประจําเดือนมกราคม
2565 จํานวน 1 รายการ
เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5106
ตรวจรับเมื่อ : 28/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

86 ขออนุมตั ิจดั ซื้อฮาร์ดิส
พร้อมติดตั้งและลงโปรแกรม
จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,890.00

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,890.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน โอเอ คอมพิวเตอร์
1,890.00
ตกลงราคา

ร้าน โอเอ คอมพิวเตอร์
1,890.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
คพ.3088วันที่ 14/02/2565

30,820.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
02-714-5777 30,820.00

บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด
(มหาชน) โทร.
02-714-5777 30,820.00

ราคาเหมาะสม

คพ.5106วันที่ 14/02/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3089
ตรวจรับเมื่อ : 18/02/2565
87 ขออนุมตั ิจดั ซื้อ Microsoft
Surface จํานวน 1 เครื่ อง
พร้อมอุปกรณ์ 5 รายการ
(รศ.ดร.พลอย สื บวิเศษ)
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027481

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5111
ตรวจรับเมื่อ : 17/02/2565

30,820.00

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

88 ขออนุมตั ิจดั ซื้อ Microsoft
Surface จํานวน 1 เครื่ อง
พร้อมอุปกรณ์ 5 รายการ
(ศ.ดร.พลภัทร บุราคม)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

30,820.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
30,820.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
02-714-5777 30,820.00

บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด
(มหาชน) โทร.
02-714-5777 30,820.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
คพ.5107วันที่ 14/02/2565

ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 5,970.00

ราคาเหมาะสม

คพ.5108วันที่ 14/02/2565

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027483

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5110
ตรวจรับเมื่อ : 17/02/2565
89 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุคอมพิวเ
ตอร์ จํานวน 3 รายการ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027310

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5109
ตรวจรับเมื่อ : 18/02/2565

5,970.00

5,970.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 5,970.00
ตกลงราคา

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

90 ขออนุมตั ิจดั ซื้อ Power
Supply จํานวน 1 รายการ
และค่าบริ การ จํานวน 1
รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

2,675.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
2,675.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เจท คอม จํากัด
โทร. 0 2944 1274-5
ตกลงราคา
2,675.00

บริ ษทั เจท คอม จํากัด
โทร. 0 2944 1274-5
2,675.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
คพ.5112วันที่ 14/02/2565

บริ ษทั ยูฟิคอน จํากัด
91,890.00

ราคาเหมาะสม

คพ.5113วันที่ 14/02/2565

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5115
ตรวจรับเมื่อ : 17/02/2565
91 ขออนุมตั ิจดั ซื้อคอมพิวเตอร์โ
น๊ตบุ๊ค จํานวน 1 เครื่ อง
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1
รายการ (รศ.ดร.ณัฐฐา)
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027488

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5114
ตรวจรับเมื่อ : 18/02/2565

91,890.00

91,890.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ยูฟิคอน จํากัด
91,890.00
ตกลงราคา

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

92 ขออนุมตั ิจดั ซื้อชุดตรวจ
COVID GICA
TESTSEALABS

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

32,500.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
32,500.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไฮกริ ม จํากัด
32,500.00
ตกลงราคา

บริ ษทั ไฮกริ ม จํากัด
32,500.00

ราคาเหมาะสม

11,717.57 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
11,717.57

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
11,717.57

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งท.261วันที่ 14/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027245

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.262 ตรวจรับเมื่อ
: 14/02/2565
93 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037067

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/168 ตรวจรับเมื่อ :
22/02/2565

11,717.57

อว 7203/33วันที่
14/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

94 ขออนุมตั ิจดั ซื้อชุดตรวจ
ATK

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

3,500.00

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/160 ตรวจรับเมื่อ :
18/02/2565
95 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037067

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/167 ตรวจรับเมื่อ :
22/02/2565

46,084.90

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
3,500.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ตกลงราคา
จํากัด โทร. 035 721 445 7 3,500.00

46,084.90 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
46,084.90

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

บริ ษทั
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
จํากัด โทร. 035 721 445
- 7 3,500.00

ราคาเหมาะสม

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
46,084.90

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7203/34วันที่
14/02/2565

อว
7203/FlexMBA/35วันที่
14/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

96 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อ
"เศรษฐมิติประยุกต์และการพ
ยากรณ์"

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

5,400.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
5,400.00 เฉพาะเจาะจง/ นายยุทธนา
เศรษฐปราโมทย์
ตกลงราคา
5,400.00

นายยุทธนา
เศรษฐปราโมทย์
5,400.00

ราคาเหมาะสม

3,160.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ฟรุ๊ ตพลัส จํากัด
โทร. 098 268 2940
ตกลงราคา
3,160.00

บริ ษทั ฟรุ๊ ตพลัส จํากัด
โทร. 098 268 2940
3,160.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7204/182วันที่
14/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037242

เลขที่ตรวจรับ : อว
7204/188 ตรวจรับเมื่อ :
28/02/2565
97 ขออนุมตั ิซ้ือกระเช้าสวัสดีปีใ
หม่
เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.099 ตรวจรับเมื่อ
: 15/02/2565

3,160.00

อว 7213/นต.098วันที่
14/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

98 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุสาํ นักงาน หมึกปริ้ นเตอร์

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

7,650.00

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
7,650.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม
จํากัด 7,650.00
ตกลงราคา

บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม
จํากัด 7,650.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
275.1วันที่ 15/02/2565

980.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม
จํากัด 980.00
ตกลงราคา

บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม
จํากัด 980.00

ราคาเหมาะสม

275.2วันที่ 15/02/2565

ราคาเหมาะสม

414วันที่ 15/02/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037361

เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/317.2 ตรวจรับเมื่อ :
21/02/2565
99 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุสาํ นักงาน WEBCAM

980.00

เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/300.4 ตรวจรับเมื่อ :
21/02/2565
100 ขออนุมตั ิซ้ือ External HDD
จํานวน 3 อัน
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037225

เลขที่ตรวจรับ : อว 7210/99
ตรวจรับเมื่อ : 17/02/2565

5,670.00

บริ ษทั เจ ไอ
5,670.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เจ ไอ
บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ ป จํากัด บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ ป
ตกลงราคา
จํากัด 5,670.00
5,670.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

101 ขออนุมตั ิจดั ซื้อแอลกอฮอล์น้
◌ําสําหรับทําความสะอาดมือ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

16,264.00

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027475

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
16,264.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
16,264.00

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
16,264.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
436วันที่ 15/02/2565

3,424.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน 2 1 4 คาร์ เซอร์วสิ
โดย นายพรชัย
ตกลงราคา
อรทัยเกรี ยงไกร โทร.
02-376-3365 3,424.00

ร้าน 2 1 4 คาร์ เซอร์วสิ
โดย นายพรชัย
อรทัยเกรี ยงไกร โทร.
02-376-3365 3,424.00

ราคาเหมาะสม

437วันที่ 15/02/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส 040 ตรวจรับเมื่อ
: 02/03/2565
102 ขออนุมตั ิจดั ซื้อแบตเตอรี่ รถย
นต์(ตู)้ นิสสัน ทะเบียน ฮข
1530
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037319

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส.045 ตรวจรับเมื่อ
: 17/03/2565

3,424.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

103 ขออนุมตั ิจา้ งบํารุ งรักษาอุปก
รณ์ Storage netAPP
ระยะเวลา 6 เดือน (1 เม.ย. 30 ก.ย. 65)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

267,500.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
267,500.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ยิบอินซอย จํากัด
โทร. 0-2353-8600
ตกลงราคา
267,500.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั ยิบอินซอย จํากัด
โทร. 0-2353-8600
267,500.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.415วันที่ 15/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
ทส.จ.(งร.)13/65 ลว.
22/02/2565
104 ขออนุมตั ิซ่อมและทําความส
ะอาดเครื่ องมิกเซอร์
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037226

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สท 041 ตรวจรับเมื่อ
: 09/03/2565

6,955.00

บริ ษทั ไฮไฟ ซิต้ ี แอนด์
ราคาเหมาะสม
6,955.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไฮไฟ ซิต้ ี แอนด์
ซัพพลาย จํากัด 6,955.00 ซัพพลาย จํากัด 6,955.00
ตกลงราคา

กค.509วันที่ 15/02/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

105 ขออนุมตั ิจดั ซื้อเครื่ องคอมพิว
เตอร์ชนิดพกพา (TABLET)
อ.ดร.โกสิ นทร์ ปั ญญาอธิสิน
17,190 บาท

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

17,190.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
17,190.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เพาเวอร์ บาย จํากัด บริ ษทั เพาเวอร์ บาย
จํากัด โทร. 02-904-2000
โทร. 02-904-2000
ตกลงราคา
17,190.00
17,190.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งท.19วันที่ 15/02/2565

ราคาเหมาะสม

งพ.291วันที่ 15/02/2565

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037018

เลขที่ตรวจรับ : อว
7209/งท.20 ตรวจรับเมื่อ :
18/02/2565
106 ขออนุมตั ิจดั จ้างถ่ายเอกสาร

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.292 ตรวจรับเมื่อ
: 17/02/2565

4,219.60

4,219.60 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 4,219.60
ตกลงราคา

ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 4,219.60

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

107 ขออนุมตั ิจดั ซื้อชุดตรวจโควิ
ดแบบจมูกและนํ้าลาย

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

6,200.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
6,200.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั คอสมี่ จํากัด โทร. บริ ษทั คอสมี่ จํากัด โทร. ราคาเหมาะสม อว 7207/123วันที่
15/02/2565
02 550 6869 6,200.00
02 550 6869 6,200.00
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027413

เลขที่ตรวจรับ : อว
7207/105.1 ตรวจรับเมื่อ :
18/02/2565
108 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุงานบ้านงา
นครัว - นํ้าดื่ม

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นํ้าดื่ม เอส.พี.เอ.
จํากัด 300.00
ตกลงราคา

บริ ษทั นํ้าดื่ม เอส.พี.เอ.
จํากัด 300.00

ราคาเหมาะสม

284.1วันที่ 17/02/2565

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตกลงราคา
1,000.00

บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1,000.00

ราคาเหมาะสม

425วันที่ 17/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/300.3 ตรวจรับเมื่อ :
21/02/2565
109 ขออนุมตั ิซ้ือกระเช้าสุขภาพ

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037114

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สภ.84 ตรวจรับเมื่อ :
07/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

110 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อ 20
รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

91,674.00

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
91,674.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เดอะ บี-โนว์เลดจ์
จํากัด โทร. 02-331-2824
ตกลงราคา
91,674.00

บริ ษทั เดอะ บี-โนว์เลดจ์
จํากัด โทร. 02-331-2824
91,674.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
459วันที่ 17/02/2565

79,537.50 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เดอะ บี-โนว์เลดจ์
จํากัด โทร. 02-331-2824
ตกลงราคา
79,537.50

บริ ษทั เดอะ บี-โนว์เลดจ์
จํากัด โทร. 02-331-2824
79,537.50

ราคาเหมาะสม

460วันที่ 17/02/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037088

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/123 ตรวจรับเมื่อ :
15/03/2565
111 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อ 22
รายการ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037087

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/122 ตรวจรับเมื่อ :
15/03/2565

79,537.50

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

112 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อ 46
รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

52,548.70

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037143

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
461วันที่ 17/02/2565

905.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 905.00
รณ์มหาวิทยาลัย 905.00
ตกลงราคา

ราคาเหมาะสม

462วันที่ 17/02/2565

บริ ษทั อัพเปอร์
คอมพิวเตอร์ จํากัด โทร.
02-721-2889 2,140.00

ราคาเหมาะสม

กค.457วันที่ 17/02/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
52,548.70 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั
คิโ นะคูนิยะบุ๊คสโตร์
ตกลงราคา
(ประเทศไทย) จํากัด
52,548.70

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั
คิโ นะคูนิยะบุ๊คสโตร์
(ประเทศไทย) จํากัด
52,548.70

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/121 ตรวจรับเมื่อ :
15/03/2565
113 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อ 2
รายการ

905.00

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037085

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/120 ตรวจรับเมื่อ :
15/03/2565
114 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น จํานวน 1 รายการ

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั อัพเปอร์
คอมพิวเตอร์ จํากัด โทร.
ตกลงราคา
02-721-2889 2,140.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

115 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื ออิเล็ก
ทรอนิกส์ (e-Books) :
iGLibrary 56 ชื่อเรื่ อง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

122,520.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
122,520.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บุ๊คเน็ท จํากัด
122,520.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั บุ๊คเน็ท จํากัด
122,520.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.458วันที่ 17/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
บส.ค.3/65 ลว.
03/03/2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037284

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/125 ตรวจรับเมื่อ :
15/03/2565
116 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อวิชา
จส 7206
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027398

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งพ.0006
ตรวจรับเมื่อ : 21/02/2565

11,305.00

11,305.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 11,305.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
11,305.00

ราคาเหมาะสม

งพ.0005วันที่ 17/02/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

117 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อวิชา
จส 7304

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

6,842.50

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
6,842.50 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 6,842.50 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
6,842.50

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
งพ.0007วันที่ 17/02/2565

ราคาเหมาะสม

งพ.0009วันที่ 17/02/2565

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027400

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งพ.0008
ตรวจรับเมื่อ : 21/02/2565
118 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อวิชา
จส 7304
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027406

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งพ.0010
ตรวจรับเมื่อ : 21/02/2565

7,866.00

7,866.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 7,866.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
7,866.00

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

119 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อวิชา
จส 6007

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

13,320.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
13,320.00 เฉพาะเจาะจง/ รองศาสตราจารย์ สมพจน์ รองศาสตราจารย์ สมพจน์ ราคาเหมาะสม งพ.0011วันที่ 17/02/2565
กรรณนุช 13,320.00
กรรณนุช 13,320.00
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027408

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งพ.0012
ตรวจรับเมื่อ : 22/02/2565
120 ขออนุมตั ิจดั ซื้อตําราวิชาการ

2,952.00

2,952.00 เฉพาะเจาะจง/ สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรา
มคําแหง โทร. 0 2310
ตกลงราคา
8757-9 ต่อ 1101
2,952.00

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยร
ามคําแหง โทร. 0 2310
8757-9 ต่อ 1101
2,952.00

ราคาเหมาะสม

งพ.263วันที่ 17/02/2565

3,970.00

3,970.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน คาร์ลิส โฆษณา
3,970.00
ตกลงราคา

ร้าน คาร์ลิส โฆษณา
3,970.00

ราคาเหมาะสม

งพ.283วันที่ 17/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.264 ตรวจรับเมื่อ
: 18/02/2565
121 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําป้ ายประช
าสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
(ศูนย์ฯ จ.ยะลา)
เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.284 ตรวจรับเมื่อ
: 18/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

122 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อวิชา
จส 6001

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งพร.0011วันที่
17/02/2565

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
10,080.00 เฉพาะเจาะจง/ รองศาสตราจารย์ สมพร
แสงชัย 10,080.00
ตกลงราคา

รองศาสตราจารย์ สมพร
แสงชัย 10,080.00

ราคาเหมาะสม

16,380.00

16,380.00 เฉพาะเจาะจง/ ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย
ศุภดิษฐ์ 16,380.00
ตกลงราคา

ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย
ศุภดิษฐ์ 16,380.00

ราคาเหมาะสม

งพร.0013วันที่
17/02/2565

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ลีดเดอร์ แอนด์
รี ดเดอร์ จํากัด โทร. 0
ตกลงราคา
2720 3476-7 2,400.00

บริ ษทั ลีดเดอร์ แอนด์
รี ดเดอร์ จํากัด โทร. 0
2720 3476-7 2,400.00

ราคาเหมาะสม

อว 7203/Ph.D./2วันที่
17/02/2565

10,080.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027414

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งพร.0012
ตรวจรับเมื่อ : 23/02/2565
123 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อวิชา
จส 6002
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027413

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งพร.0014
ตรวจรับเมื่อ : 23/02/2565
124 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน บธ.8478
เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/143 ตรวจรับเมื่อ :
22/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

125 ขออนุมตั ิจดั ซื้อเสื้ อ จํานวน
30 ตัว กิจกรรม ITM 15
ช่วยเหลือน้อง ๆ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

18,050.90

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
18,050.90 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ยูนิฟอร์ม สตูดิโ อ
จํากัด 18,050.90
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั ยูนิฟอร์ม สตูดิโ อ
จํากัด 18,050.90

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
อว 7205/งพ.17/2565วันที่
17/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037213

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งพ.17.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 21/02/2565
126 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาบริ การจัด
ทําซองเอกสาร

25,680.00

127 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุสาํ นักงาน ลําโพง SPK

320.00

เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/317.4 ตรวจรับเมื่อ :
21/02/2565

ราคาเหมาะสม
25,680.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั แกรนด์พอ้ ยท์ จํากัด บริ ษทั แกรนด์พอ้ ยท์
โทร. 02-001 -9991
จํากัด โทร. 02-001 -9991
ตกลงราคา
25,680.00
25,680.00
320.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม
จํากัด 320.00
ตกลงราคา

บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม
จํากัด 320.00

ราคาเหมาะสม

อว 7213/นต.102วันที่
17/02/2565

300.2วันที่ 18/02/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

128 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุสาํ นักงาน

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

10,368.30

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037134

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
10,368.30 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
10,368.30

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
10,368.30

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.455วันที่ 18/02/2565

430.14 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เช็งฮวด
แมนนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
ตกลงราคา
430.14

บริ ษทั เช็งฮวด
แมนนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
430.14

ราคาเหมาะสม

คพ.3100วันที่ 18/02/2565

81,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน เอาท์ลุค 81,000.00
ตกลงราคา

ร้าน เอาท์ลุค 81,000.00

ราคาเหมาะสม

คพ.5122วันที่ 18/02/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กศ.35 ตรวจรับเมื่อ :
08/03/2565
129 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําเข็มกลัดพ
ร้อมส่ง จํานวน 2 อัน

430.14

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3101
ตรวจรับเมื่อ : 03/03/2565
130 ขออนุมตั ิจดั จ้างตัดเสื้ อเบลเซ
อร์ จํานวน 54 ตัว
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037358

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5123
ตรวจรับเมื่อ : 02/03/2565

81,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

131 ขออนุมตั ิจดั จ้างถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

3,434.40

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
3,434.40 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 3,434.40
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 3,434.40

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งพ.293วันที่ 18/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.294 ตรวจรับเมื่อ
: 21/02/2565
132 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอนเพิ่มเติม CU

490,523.00

490,523.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย
รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
490,523.00
490,523.00

ราคาเหมาะสม

อว
7203/FlexMBA/40วันที่
18/02/2565
เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
บธ.ว.(งพ.)19/65 ลว.
18/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037188

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/197 ตรวจรับเมื่อ :
02/03/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

133 ขออนุมตั ิจดั จ้างถ่ายเอกสาร
ม.ค.65

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,206.40

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,206.40 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 1,206.40
ตกลงราคา

ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 1,206.40

ราคาเหมาะสม

4,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นายณพล ผลากรกุล
4,000.00
ตกลงราคา

นายณพล ผลากรกุล
4,000.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7215/178วันที่
18/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7215/179 ตรวจรับเมื่อ :
18/02/2565
134 ขออนุมตั ิจดั จ้างผลิตคลิปวิดีโ
อแนะนําคณะเป็ นภาษาอังกฤ
ษ สําหรับการตรวจ
AUN-QA
เลขที่ตรวจรับ : อว
7215/181 ตรวจรับเมื่อ :
18/02/2565

4,000.00

อว 7215/180วันที่
18/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

135 ขออนุมตั ิเบิกค่าจัดส่งของที่ร
ะลึกให้กบั วิทยากรบรรยาย
HROD TALK ครั้งที่ 137
ทางไปรษณี ย์

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

204.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
204.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
204.00
จํากัด 204.00
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
047.1วันที่ 21/02/2565

ราคาเหมาะสม

454วันที่ 21/02/2565

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/048.1 ตรวจรับเมื่อ :
21/02/2565
136 ขออนุมตั ิจา้ งแปลเอกสาร
จํานวน 2 เรื่ อง
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037029

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กบ006/65
ตรวจรับเมื่อ : 03/03/2565

7,590.00

ั นาและบริ การด้า
ั นาและบริ การด้าน ศูนย์พฒ
7,590.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์พฒ
นภาษาและการสื่ อสาร
ภาษาและการสื่ อสาร
ตกลงราคา
7,590.00
7,590.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

137 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

890.24

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
890.24 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม กค.450วันที่ 21/02/2565
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 890.24 0-2946-9001-3 890.24

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.595 ตรวจรับเมื่อ
: 10/03/2565
138 ขออนุมตั ิจา้ งพิมพ์หนังสื อรับ
รองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ยูเนี่ยน ฟอร์ม
พริ้ นติ้ง จํากัด โทร.
ตกลงราคา
0-2501-2988 25,680.00

บริ ษทั ยูเนี่ยน ฟอร์ม
พริ้ นติ้ง จํากัด โทร.
0-2501-2988 25,680.00

ราคาเหมาะสม

กค.451วันที่ 21/02/2565

139 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุคอมพิวเ
ตอร์

18,450.00

18,450.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 18,450.00
ตกลงราคา

ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 18,450.00

ราคาเหมาะสม

กค.453วันที่ 21/02/2565

280,623.96 เฉพาะเจาะจง/ American Psychological American Psychological ราคาเหมาะสม
Association Sales Leases Association Sales Leases
ตกลงราคา
& Licensing 280,623.96 & Licensing 280,623.96

กค.471วันที่ 21/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037002

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.528 ตรวจรับเมื่อ
: 01/03/2565
140 ขออนุมตั ิจดั ซื้อฐานข้อมูล
PsycARTICLES

280,623.96

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด คิงส์
วิชนั่ เทคโนโลยี โทร.
0-2914-9151,
02-946-7100 7,597.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.472วันที่ 21/02/2565

ร้าน ศิริวรรณ 4,293.20

ราคาเหมาะสม

งพ.267วันที่ 21/02/2565

5,508.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 5,508.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
5,508.00

ราคาเหมาะสม

งพ.271วันที่ 21/02/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
7,597.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด คิงส์
วิชนั่ เทคโนโลยี โทร.
ตกลงราคา
0-2914-9151,
02-946-7100 7,597.00

141 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมเครื่ องคอม
พิวเตอร์ ยีห่ อ้ DELL รุ่ น
Optiplex 3050 จํานวน 1
เครื่ อง

7,597.00

142 ขออนุมตั ิจดั จ้างถ่ายเอกสาร

4,293.20

4,293.20 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ศิริวรรณ 4,293.20
ตกลงราคา

5,508.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.268 ตรวจรับเมื่อ
: 22/02/2565
143 ขออนุมตั ิจดั ซื้อตําราวิชาการ

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027398

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.272 ตรวจรับเมื่อ
: 22/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

144 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุ
รายการที่ตรวจ ATK

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

3,393.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
นางสาวสุภาวิณี
3,393.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวสุภาวิณี
อนุพนั ธ์สืบสาย 3,393.00 อนุพนั ธ์สืบสาย
ตกลงราคา
3,393.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7204/128วันที่
21/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7204/133 ตรวจรับเมื่อ :
25/02/2565
145 ขออนุมตั ิจดั ซื้อของที่ระลึก
กิจกรรม ITM 15
ช่วยเหลือน้อง ๆ

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บาสเก็ตเทียร์
(ประเทศไทย) จํากัด
ตกลงราคา
2,100.00

บริ ษทั บาสเก็ตเทียร์
(ประเทศไทย) จํากัด
2,100.00

ราคาเหมาะสม

อว 7205/งพ.13/2565วันที่
21/02/2565

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตกลงราคา
1,500.00

บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1,500.00

ราคาเหมาะสม

048วันที่ 22/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งพ.13.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 21/02/2565
146 ขออนุมตั ิจดั ซื้อกระเช้าสุขภา
พแสดงมุฑิตาจิต
เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/049 ตรวจรับเมื่อ :
22/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

147 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อ 32
รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

9,927.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
9,927.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ราคาเหมาะสม 482วันที่ 22/02/2565
กษตรศาสตร์ 9,927.00 กษตรศาสตร์ 9,927.00
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037089

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/117 ตรวจรับเมื่อ :
15/03/2565
148 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อ 13
รายการ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037089

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/118 ตรวจรับเมื่อ :
15/03/2565

41,661.00

41,661.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เดอะ บี-โนว์เลดจ์
จํากัด โทร. 02-331-2824
ตกลงราคา
41,661.00

บริ ษทั เดอะ บี-โนว์เลดจ์
จํากัด โทร. 02-331-2824
41,661.00

ราคาเหมาะสม

483วันที่ 22/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

149 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อ 19
รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

82,372.50

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
82,372.50 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เดอะ บี-โนว์เลดจ์
จํากัด โทร. 02-331-2824
ตกลงราคา
82,372.50

บริ ษทั เดอะ บี-โนว์เลดจ์
จํากัด โทร. 02-331-2824
82,372.50

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
484วันที่ 22/02/2565

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
168,755.05

ราคาเหมาะสม

510วันที่ 22/02/2565

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037089

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/119 ตรวจรับเมื่อ :
15/03/2565
150 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุ จํานวน
6 รายการ

151 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุ จํานวน
3 รายการ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037226

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สท 040 ตรวจรับเมื่อ
: 09/03/2565

168,755.05

7,941.54

168,755.05 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
168,755.05

7,941.54 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 7,941.54 0-2946-9001-3 7,941.54

เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
สท.ว.(งร.)1/65
511วันที่ 22/02/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
10,346.90

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
512วันที่ 22/02/2565

8,025.00

บริ ษทั โปรแอ็คทีฟ
8,025.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั โปรแอ็คทีฟ
แมเนจเม้นท์ จํากัด โทร. 0 แมเนจเม้นท์ จํากัด โทร.
ตกลงราคา
0 2734 2224 8,025.00
2734 2224 8,025.00

ราคาเหมาะสม

กค.530วันที่ 22/02/2565

2,247.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
2,247.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เอส.พี.เอส (1999) โทร. 0 เอส.พี.เอส (1999) โทร.
ตกลงราคา
2943 0705 2,247.00
0 2943 0705 2,247.00

ราคาเหมาะสม

งท.277วันที่ 22/02/2565

ราคาเหมาะสม

งท.283วันที่ 22/02/2565

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

152 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุ จํานวน
2 รายการ

10,346.90

153 ขออนุมตั ิเปลี่ยนคอมเพรสเซ
อร์

154 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหมึก
SAMSUNG SL-3820ND

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
10,346.90 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
10,346.90

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.278 ตรวจรับเมื่อ
: 23/02/2565
155 ขออนุมตั ิจดั ซื้อของที่ระลึก
AUN-QA Slot5
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027424

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.284 ตรวจรับเมื่อ
: 23/02/2565

19,800.00

19,800.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป
จํากัด โทร. 02-173-1000
ตกลงราคา
19,800.00

บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป
จํากัด โทร. 02-173-1000
19,800.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

156 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการเรี ยนการสอน

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

9,120.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
9,120.00 เฉพาะเจาะจง/ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั
อุตสาหจิต 9,120.00
ตกลงราคา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั ราคาเหมาะสม
อุตสาหจิต 9,120.00

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
พ.พม.011วันที่
22/02/2565

ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
23,560.00

พ.พม.012วันที่
22/02/2565

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037315

เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/พ.พม.028
ตรวจรับเมื่อ : 17/03/2565
157 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการเรี ยนการสอน
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037356

เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/พ.พม.029
ตรวจรับเมื่อ : 17/03/2565

23,560.00

23,560.00 เฉพาะเจาะจง/ ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
23,560.00
ตกลงราคา

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

158 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการเรี ยนการสอน

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

7,850.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
7,850.00 เฉพาะเจาะจง/ ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี
เสนาสุ 7,850.00
ตกลงราคา

ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี
เสนาสุ 7,850.00

ราคาเหมาะสม

5,670.00 เฉพาะเจาะจง/ รศ.ดร.นันทา สูร้ ักษา
5,670.00
ตกลงราคา

รศ.ดร.นันทา สูร้ ักษา
5,670.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
พ.พม.013วันที่
22/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037360

เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/พ.พม.030
ตรวจรับเมื่อ : 17/03/2565
159 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการเรี ยนการสอน
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037361

เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/พ.พม.31
ตรวจรับเมื่อ : 17/03/2565

5,670.00

พ.พม.014วันที่
22/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

160 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการเรี ยนการสอน

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

5,760.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
5,760.00 เฉพาะเจาะจง/ รศ.ดร.วิชยั อุตสาหจิต
5,760.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

รศ.ดร.วิชยั อุตสาหจิต
5,760.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
พ.ภน.007วันที่
22/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037396

เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/พ.ภน.028
ตรวจรับเมื่อ : 17/03/2565
161 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน บธ.6500 ภาค
2/64
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037341

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/209 ตรวจรับเมื่อ :
18/03/2565

17,850.00

17,850.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 17,850.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
17,850.00

ราคาเหมาะสม

อว 7203/EMBA/17วันที่
22/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

162 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน
บธ.6200,7401,7500,8880,64
00,7604,7801,8000,7201,65
00 (2-64)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

440,174.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
440,174.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
รณ์มหาวิทยาลัย
ณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
440,174.00
440,174.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว
7203/FlexMBA/43วันที่
22/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
บธ.ว.(งพ.)20/65 ลว.
22/02/2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037341

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/206 ตรวจรับเมื่อ :
18/03/2565
163 ขออนุมตั ิจดั ซื้อชุดตรวจโควิ
ด-19 (Antiger Test Cassette
2 in 1)
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027453

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งท.21.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 23/02/2565

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั สื่ อการสอน จํากัด
โทร. 02 057 5459
ตกลงราคา
17,000.00

บริ ษทั สื่ อการสอน จํากัด
โทร. 02 057 5459
17,000.00

ราคาเหมาะสม

อว 7205/งท.21/2565วันที่
22/02/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

164 ขออนุมตั ิจดั ซื้อชุดตรวจ
ATK กิจกรรม ITM 15
ช่วยเหลือน้อง ๆ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,200.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
ราคาเหมาะสม อว 7205/งพ.14/2565วันที่
4,200.00 เฉพาะเจาะจง/ นายสมชัย เจิดเสริ มอนันต์ นายสมชัย
4,200.00
เจิดเสริ มอนันต์ 4,200.00
22/02/2565
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งพ.14.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 23/02/2565
165 ขออนุมตั ิซ้ือหนังสื อประกอ
บการเรี ยนการสอนวิชา
TH8014 เทอม 2/2564
เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/341 ตรวจรับเมื่อ :
24/02/2565

4,590.00

4,590.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 4,590.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
4,590.00

ราคาเหมาะสม

327วันที่ 23/02/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

166 ขออนุมตั ิจา้ งกําจัดแตนลาม
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
และ อาคารราชพฤกษ์

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

3,000.00

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
3,000.00 เฉพาะเจาะจง/ Vespa Killer Man 4.0
โทร. 080 298 2102
ตกลงราคา
3,000.00

Vespa Killer Man 4.0
โทร. 080 298 2102
3,000.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.495วันที่ 23/02/2565

117,700.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ฟิ ลลิโ ป้ เทเลอร์
จํากัด 117,700.00
ตกลงราคา

บริ ษทั ฟิ ลลิโ ป้ เทเลอร์
จํากัด 117,700.00

ราคาเหมาะสม

คพ.3087วันที่ 23/02/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037242

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส 043 ตรวจรับเมื่อ
: 15/03/2565
167 ขออนุมตั ิจดั จ้างตัดชุดสูท
จํานวน 22 ชุด

117,700.00

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
รศ.จ.(งท.)2/65 ลว.
23/02/2565
168 ขออนุมตั ิจดั ซื้อ WD SSD
BLUE 250GB
เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.280 ตรวจรับเมื่อ
: 25/02/2565

2,033.00

2,033.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั รี ยเู นี่ยน โซลูชนั่
จํากัด 2,033.00
ตกลงราคา

บริ ษทั รี ยเู นี่ยน โซลูชนั่
จํากัด 2,033.00

ราคาเหมาะสม

งท.279วันที่ 23/02/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

169 ขออนุมตั ิจดั ซื้อ RAM DDR4

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,177.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,177.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั รี ยเู นี่ยน โซลูชน่ั
จํากัด 1,177.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั รี ยเู นี่ยน โซลูชนั่
จํากัด 1,177.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งท.281วันที่ 23/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.282 ตรวจรับเมื่อ
: 25/02/2565
170 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน บธ.6200,6500
ภาค 2/64
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037341

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/208 ตรวจรับเมื่อ :
18/03/2565

21,890.00

21,890.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 21,890.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
21,890.00

ราคาเหมาะสม

อว 7203/AMBA/9วันที่
23/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

171 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน บธ.6200 ภาค
2/64

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

17,820.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
17,820.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 17,820.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
17,820.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7203/IMBA/14วันที่
23/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037341

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/207 ตรวจรับเมื่อ :
18/03/2565
172 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน
บธ.7401,7500,7604,7801,62
00,6500 ภาค 2/64
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037340

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/210 ตรวจรับเมื่อ :
18/03/2565

70,560.00

70,560.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 70,560.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
70,560.00

ราคาเหมาะสม

อว
7203/ProMBA/28วันที่
23/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

173 ขออนุมตั ิเครื่ องดับเพลิงชนิด
ผงเคมีแห้งและเกจวัดแรงดัน

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

44,396.44

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
44,396.44 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั โอดีเอส จํากัด
โทร. 02 130 7398
ตกลงราคา
44,396.44

บริ ษทั โอดีเอส จํากัด
โทร. 02 130 7398
44,396.44

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
496วันที่ 24/02/2565

5,400.00 เฉพาะเจาะจง/ Zoom Video
Communications Inc.
ตกลงราคา
5,400.00

Zoom Video
Communications Inc.
5,400.00

ราคาเหมาะสม

499วันที่ 24/02/2565

18,284.16 เฉพาะเจาะจง/ Adobe Systems Software Adobe Systems Software ราคาเหมาะสม
Ireland LTD. 18,284.16 Ireland LTD. 18,284.16
ตกลงราคา

501วันที่ 24/02/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037286

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ยธ.039 ตรวจรับเมื่อ
: 11/03/2565
174 ขออนุมตั ิจดั ซื้อสิ ทธิ์ใ ช้งาน
Zoom Meeting

5,400.00

175 ขออนุมตั ิซ้ือสิ ทธิการใช้งาน
Software Adobe Creative
Cloud

18,284.16

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037101

เลขที่ตรวจรับ : อว
7206/060 ตรวจรับเมื่อ :
10/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

176 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุคอมพิวเ
ตอร์

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,210.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
4,210.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 4,210.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 4,210.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
502วันที่ 24/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7206/0056 ตรวจรับเมื่อ :
07/03/2565
177 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมแซมระบบ
ควบคุมประตูอาคารนิดา้ เอาส์

22,898.00

178 ค่าจ้างออกแบบสื่ อประชาสัม
พันธ์

4,500.00

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งพ.0014
ตรวจรับเมื่อ : 04/03/2565

บริ ษทั กรี น เน็ตเวิร์ค
ราคาเหมาะสม
22,898.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั กรี น เน็ตเวิร์ค
โซลูชนั่ จํากัด 22,898.00 โซลูชนั่ จํากัด 22,898.00
ตกลงราคา

4,500.00 เฉพาะเจาะจง/ นายณรงค์ศกั ดิ์ บุญชุม
4,500.00
ตกลงราคา

นายณรงค์ศกั ดิ์ บุญชุม
4,500.00

ราคาเหมาะสม

กค.505วันที่ 24/02/2565

งพ.0013วันที่ 24/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

179 ขออนุมตั ิจดั ซื้อ Software
Mural - Starter Annual
อ.จงสวัสดิ์

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,041.61

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
4,041.61 เฉพาะเจาะจง/ MURAL 4,041.61
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

MURAL 4,041.61

ราคาเหมาะสม

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
อาร์ทกลาส ดอท เน็ท
โทร. 0-2954-5201
16,264.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7203/37วันที่
24/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/201 ตรวจรับเมื่อ :
02/03/2565
180 ขออนุมตั ิจดั ซื้อโล่อะคริ ลิค
จํานวน 10 ชุด (กองแผนงาน)
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037087

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กผ.107 ตรวจรับเมื่อ
: 08/03/2565

16,264.00

16,264.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
อาร์ทกลาส ดอท เน็ท
ตกลงราคา
โทร. 0-2954-5201
16,264.00

520วันที่ 25/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

181 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น จํานวน 6 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

21,442.80

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
21,442.80 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เอ. ทูลส์ จํากัด
โทร. 0 2477 1966-69
ตกลงราคา
21,442.80

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั เอ. ทูลส์ จํากัด
โทร. 0 2477 1966-69
21,442.80

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.519วันที่ 25/02/2565

ราคาเหมาะสม

กค.526วันที่ 25/02/2565

ราคาเหมาะสม

คพ.3102วันที่ 25/02/2565

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037316

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/106 ตรวจรับเมื่อ :
15/03/2565
182 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น จํานวน 4 รายการ

30,206.10

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037317

30,206.10 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ริ โ ก้ (ประเทศไทย) บริ ษทั ริ โ ก้
จํากัด โทร. 02-088-8888 (ประเทศไทย) จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02-088-8888
30,206.10
30,206.10

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/107 ตรวจรับเมื่อ :
15/03/2565
183 ขออนุมตั ิจดั จ้างถ่ายเอกสาร
จํานวน 1 งาน
เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3103
ตรวจรับเมื่อ : 28/02/2565

639.00

639.00 เฉพาะเจาะจง/ เอ็กซ์ ก๊อปปี้ 639.00
ตกลงราคา

เอ็กซ์ ก๊อปปี้ 639.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

184 ขออนุมตั ิเงินค่าถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

561.60

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
561.60 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวพรรณวดี เพ็ชรดํา นางสาวพรรณวดี
561.60
เพ็ชรดํา 561.60
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7203/CFIRM/12วันที่
25/02/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/184 ตรวจรับเมื่อ :
18/02/2565
185 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน บธ.7205
อ.บุญชัย 2-64
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037185

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/198 ตรวจรับเมื่อ :
03/03/2565

14,250.00

14,250.00 เฉพาะเจาะจง/ นาย บุญชัย หงส์จารุ
14,250.00
ตกลงราคา

นาย บุญชัย หงส์จารุ
14,250.00

ราคาเหมาะสม

อว
7203/FlexMBA/41วันที่
25/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

186 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน บธ.6200
อ.บุญชัย 2-64

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

17,100.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
17,100.00 เฉพาะเจาะจง/ นาย บุญชัย หงส์จารุ
17,100.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

นาย บุญชัย หงส์จารุ
17,100.00

ราคาเหมาะสม

บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน)
สาขาลาดพร้าว โทร.
0-2375-2781 7,216.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7203/IMBA/13วันที่
25/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037184

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/199 ตรวจรับเมื่อ :
03/03/2565
187 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุและอุปก
รณ์บริ จาค จํานวน 21
รายการ กิจกรรม ITM 15
ช่วยเหลือน้อง ๆ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037183

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งพ.15.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 25/02/2565

7,216.00

7,216.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน)
ตกลงราคา
สาขาลาดพร้าว โทร.
0-2375-2781 7,216.00

อว 7205/งพ.15/2565วันที่
25/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

188 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุและอุปก
รณ์บริ จาค จํานวน 20
รายการ กิจกรรม ITM 15
ช่วยเหลือน้อง ๆ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

8,857.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
8,857.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน)
ตกลงราคา
สาขาลาดพร้าว โทร.
0-2375-2781 8,857.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน)
สาขาลาดพร้าว โทร.
0-2375-2781 8,857.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
อว 7205/งพ.16/2565วันที่
25/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037189

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งพ.16.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 25/02/2565
189 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อ 21
รายการ

9,727.00

190 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อ 16
รายการ

71,829.00

191 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อ 4
รายการ

5,253.00

9,727.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 9,727.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
9,727.00
71,829.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เดอะ บี-โนว์เลดจ์
จํากัด โทร. 02-331-2824
ตกลงราคา
71,829.00
5,253.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั
คิโ นะคูนิยะบุ๊คสโตร์
ตกลงราคา
(ประเทศไทย) จํากัด
5,253.00

ราคาเหมาะสม

523วันที่ 28/02/2565

บริ ษทั เดอะ บี-โนว์เลดจ์
จํากัด โทร. 02-331-2824
71,829.00

ราคาเหมาะสม

524วันที่ 28/02/2565

บริ ษทั
คิโ นะคูนิยะบุ๊คสโตร์
(ประเทศไทย) จํากัด
5,253.00

ราคาเหมาะสม

525วันที่ 28/02/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
18,860.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั แปซิฟิค เฮลธ์แคร์
(ไทยแลนด์) จํากัด
ตกลงราคา
18,860.00

บริ ษทั แปซิฟิค เฮลธ์แคร์
(ไทยแลนด์) จํากัด
18,860.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
532วันที่ 28/02/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

192 ขออนุมตั ิซ้ือยา

18,860.00

193 ขออนุมตั ิซ้ือยา

4,156.25

4,156.25 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ควอลิเมด จํากัด
โทร. 02-690-2084-88
ตกลงราคา
4,156.25

บริ ษทั ควอลิเมด จํากัด
โทร. 02-690-2084-88
4,156.25

ราคาเหมาะสม

533วันที่ 28/02/2565

194 ขออนุมตั ิซ้ือยา

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั โปลิฟาร์ม จํากัด
โทร. 0-2316-9419-21
ตกลงราคา
2,000.00

บริ ษทั โปลิฟาร์ม จํากัด
โทร. 0-2316-9419-21
2,000.00

ราคาเหมาะสม

534วันที่ 28/02/2565

144,450.00

144,450.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั
ซี.พี.โมเดลแอนด์ซายน์
ตกลงราคา
จํากัด 144,450.00

บริ ษทั
ซี.พี.โมเดลแอนด์ซายน์
จํากัด 144,450.00

ราคาเหมาะสม

กค.541วันที่ 28/02/2565

195 ขออนุมตั ิจา้ งทําสื่ อการเรี ยนก
ารสอนโมเดลอะคริ ลิค

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037203

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/259 ตรวจรับเมื่อ :
11/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
บธ.จ.(งป.)5/65 ลว.
03/03/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

196 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาบริ การปรั
บปรุ งห้องรับประทานอาหาร
คณะนิติศาสตร์

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

149,205.08

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
149,205.08 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เอทูดี จํากัด
149,205.08
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั เอทูดี จํากัด
149,205.08

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.554วันที่ 28/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
นต.จ.(งร.)1/65 ลว.
15/03/2565
197 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาทํา Use
Case สําหรับพัฒนาระบบ
Smart Farming
ระบบปลูกพืชอัจฉริ ยะ

404,000.00

404,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั แกมมาโก้
(ประเทศไทย) จํากัด
ตกลงราคา
404,000.00

บริ ษทั แกมมาโก้
(ประเทศไทย) จํากัด
404,000.00

ราคาเหมาะสม

กค.643วันที่ 28/02/2565

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
บธ.จ.(งป.)6/65 ลว.
18/03/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

198 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําป้ ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึ
กษา (ศูนย์ฯ จ.ยะลา)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

25,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
25,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสุไ บดัส หลีกนั ชะ
25,000.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

นางสุไ บดัส หลีกนั ชะ
25,000.00

ราคาเหมาะสม

นายมนัส วงษ์มาน โทร.
089-221-0615 5,500.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งพ.287วันที่ 28/02/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037032

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.288 ตรวจรับเมื่อ
: 07/03/2565
199 ขออนุมตั ิจา้ งเหมารถตู ้

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037127

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งพร.0018
ตรวจรับเมื่อ : 07/03/2565

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง/ นายมนัส วงษ์มาน โทร.
089-221-0615 5,500.00
ตกลงราคา

งพร.0017วันที่
28/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

200 ขออนุมตั ิซ้ือแผ่นฟอกอากาศ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,280.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
4,280.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั โนเวล เทคโนโลยี
จํากัด 4,280.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั โนเวล เทคโนโลยี
จํากัด 4,280.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7213/นต.108วันที่
28/02/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.109 ตรวจรับเมื่อ
: 16/03/2565

รวมขออนุมัติ
รวมตรวจรับ
รวมขออนุมัติท้งั หมด
รวมตรวจรับทั้งหมด

200 รายการ
176 รายการ
200 รายการ
176 รายการ

6,099,049.94

3,906,103.30
6,099,049.94
3,906,103.30

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000.-บาท)
ปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ที่ตกลงซื้อจ้าง

- ไม่มีข้อมูล -

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

