สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

1 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุสาํ นักงาน

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

25,396.45

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037403

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
25,396.45 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม กค.536วันที่ 01/03/2565
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 25,396.45 0-2946-9001-3
25,396.45

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ตส.067 ตรวจรับเมื่อ
: 23/03/2565
2 ขออนุมตั ิจดั ซื้อคอมพิวเตอร์
แล็ปท็อปยีห่ อ้ ASUS รุ่ น
NX0421 จํานวน 4 เครื่ อง
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037180

เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/307 ตรวจรับเมื่อ :
15/03/2565

87,996.80

87,996.80 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั อัพเปอร์
คอมพิวเตอร์ จํากัด โทร.
ตกลงราคา
02-721-2889 87,996.80

บริ ษทั อัพเปอร์
คอมพิวเตอร์ จํากัด โทร.
02-721-2889 87,996.80

ราคาเหมาะสม

กค.540วันที่ 01/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

3 ขออนุมตั ิจดั ซื้อกระดาษ
จํานวน 400 รี ม

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

42,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
42,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ธนาสุ
เพรส โทร. 02 377 1000
ตกลงราคา
42,000.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ธนาสุ
เพรส โทร. 02 377 1000
42,000.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
คพ.5118วันที่ 01/03/2565
เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
รศ.ว.(งท.)1/65

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037174

เลขที่ตรวจรับ : อว 7202/
คพ.5120 ตรวจรับเมื่อ :
07/03/2565
4 ขออนุมตั ิจดั จ้างเจ้าหน้าที่ดูแ
ลสํานักงาน ศูนย์ฯ จ.ยะลา
ประจําเดือนมีนาคม 2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037325

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.300 ตรวจรับเมื่อ
: 31/03/2565

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นางโสภา จูลิ่ม 7,000.00 นางโสภา จูลิ่ม 7,000.00 ราคาเหมาะสม
ตกลงราคา

งพ.299วันที่ 01/03/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

5 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน บธ.8818 2-64

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,215.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
1,215.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 1,215.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
1,215.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7203/Ph.D./3วันที่
01/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/171 ตรวจรับเมื่อ :
08/03/2565
6 ขออนุมตั ิเงินค่าจ้างทําความส
ะอาด

7 ขออนุมตั ิจา้ งถ่ายเอกสาร
จํานวน 29 ชุด
เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งพ.10.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 02/03/2565

90,000.00

2,146.00

บริ ษทั
เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วสิ
จํากัด 90,000.00

ราคาเหมาะสม

อว 7203/Y-MBA/14วันที่
01/03/2565

ร้าน ถ่ายเอกสาร
2,146.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ถ่ายเอกสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ ห
ตกลงราคา
รศาสตร์ 2,146.00
ารศาสตร์ 2,146.00

ราคาเหมาะสม

อว 7205/งพ.10/2565วันที่
01/03/2565

90,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั
เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วสิ
ตกลงราคา
จํากัด 90,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

8 ขออนุมตั ิจา้ งถ่ายเอกสารและ
เข้าเล่ม จํานวน 6 เล่ม

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

2,400.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวปิ ยาภรณ์
คุณาธรรม 2,400.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

นางสาวปิ ยาภรณ์
คุณาธรรม 2,400.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
อว 7205/งพ.11/2565วันที่
01/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งพ.11.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 02/03/2565
9 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุสาํ นักงาน

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) ราคาเหมาะสม
จํากัด สาขาบางกะปิ
จํากัด สาขาบางกะปิ
ตกลงราคา
300.00
300.00

อว 7213/นต.126วันที่
01/03/2565

ราคาเหมาะสม

อว 7213/นต.132วันที่
01/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.127 ตรวจรับเมื่อ
: 01/03/2565
10 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาบริ การผูป้
ระสานงาน มีนาคม 2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027295

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.133 ตรวจรับเมื่อ
: 31/03/2565

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นายวรวิชญ์ วงศ์วศวัฒน์
19,000.00
ตกลงราคา

นายวรวิชญ์ วงศ์วศวัฒน์
19,000.00

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

11 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาบริ การแป
ลคําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2565)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

10,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
10,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสาว กรวิไ ล
เทพพันธ์กลุ งาม โทร.
ตกลงราคา
081-2507358 10,000.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7213/ปท.122วันที่
01/03/2565

นางสาว กรวิไ ล
เทพพันธ์กลุ งาม โทร.
081-2507358 10,000.00

ราคาเหมาะสม

ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 560.00

ราคาเหมาะสม

อว 7213/ปท.134วันที่
01/03/2565

ราคาเหมาะสม

อว7214/วช1772วันที่
01/03/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037250

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/ปท.123 ตรวจรับเมื่อ
: 07/03/2565
12 ขออนุมตั ิจา้ งถ่ายเอกสาร

560.00

560.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 560.00
ตกลงราคา

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/ปท.135 ตรวจรับเมื่อ
: 28/03/2565
13 ขออนุมตั ิจดั ซื้อ E-Book วิชา
MM7701

31,290.00

31,290.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 31,290.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
31,290.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

14 ขออนุมตั ิจา้ งทําสติกเกอร์พิม
พ์อิงก์เจ็ท

15 ขออนุมตั ิจดั ซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ AI
Face Recognition and
Temperature camera
(กล้องตรวจจับใบหน้า)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

500.00

419,276.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
500.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ซีเอ็นเอ็น
กราฟิ กแอนด์อาร์ตโอเปอร์
ตกลงราคา
เรชัน่ โดย นายบุญเชิง
ทองสี โทร. 02-377-2228
500.00
419,276.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั แกมมาโก้
(ประเทศไทย) จํากัด
ตกลงราคา
419,276.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ร้าน ซีเอ็นเอ็น
ราคาเหมาะสม
กราฟิ กแอนด์อาร์ตโอเปอ
ร์เรชัน่ โดย นายบุญเชิง
ทองสี โทร. 02-377-2228
500.00
ราคาเหมาะสม
บริ ษทั แกมมาโก้
(ประเทศไทย) จํากัด
419,276.00

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
608วันที่ 02/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

กค.576วันที่ 02/03/2565

เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
บธ.ค.(งป.)6/65 ลว.
18/03/2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037447

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/324 ตรวจรับเมื่อ :
25/03/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

16 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุ
รายการที่ตรวจ ATK

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

2,055.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
นางสาวสุภาวิณี
2,055.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวสุภาวิณี
อนุพนั ธ์สืบสาย 2,055.00 อนุพนั ธ์สืบสาย
ตกลงราคา
2,055.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7204/183วันที่
02/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7204/187 ตรวจรับเมื่อ :
07/03/2565
17 ขออนุมตั ิจดั ซื้อเอ็กซ์เทอนัลฮ
าร์ดดิสก์

1,890.01

1,890.01 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) ราคาเหมาะสม
จํากัด 1,890.01
จํากัด 1,890.01
ตกลงราคา

6,206.00

6,206.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั แคนนอน
มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
ตกลงราคา
จํากัด โทร. 0-2344-9988
6,206.00

อว7214/วช1766วันที่
02/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7214/วช1767 ตรวจรับเมื่อ
: 02/03/2565
18 ขออนุมตั ิซ่อมเครื่ องถ่ายเอก
สาร CANON IR1022
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037537

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.819 ตรวจรับเมื่อ
: 30/03/2565

บริ ษทั แคนนอน
มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
จํากัด โทร. 0-2344-9988
6,206.00

ราคาเหมาะสม

กค.551วันที่ 03/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

19 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

3,762.12

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
3,762.12 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม กค.553วันที่ 03/03/2565
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 3,762.12 0-2946-9001-3 3,762.12

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.835 ตรวจรับเมื่อ
: 31/03/2565
20 ขออนุมตั ิจดั จ้างตรวจเช็คเครื่
องคอมพิวเตอร์โ น้ตบุ๊ก
จํานวน 1 งาน

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ดูโ อแอนด์คอมซายน์ ร้าน ดูโ อแอนด์คอมซายน์ ราคาเหมาะสม
2,200.00
2,200.00
ตกลงราคา

คพ.3111วันที่ 03/03/2565

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ดูโ อแอนด์คอมซายน์ ร้าน ดูโ อแอนด์คอมซายน์ ราคาเหมาะสม
1,200.00
1,200.00
ตกลงราคา

คพ.3112วันที่ 03/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3113
ตรวจรับเมื่อ : 08/03/2565
21 ขออนุมตั ิจดั ซื้ออุปกรณ์จดั เก็
บข้อมูล SSD จํานวน 1 อัน
เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3114
ตรวจรับเมื่อ : 08/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

22 ขออนุมตั ิจดั จ้างทํานามบัตร(
ผอ.หลักสูตร)เพื่อประชาสัม
พันธ์หลักสูตร ป.เอก พค.

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

550.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
550.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน บ้านป้ าย 550.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ร้าน บ้านป้ าย 550.00

ราคาเหมาะสม

นางสาวปิ ยาภรณ์
คุณาธรรม 9,030.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งปอ.พค.295วันที่
03/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งปอ.พค.296
ตรวจรับเมื่อ : 04/03/2565
23 ขออนุมตั ิจา้ งถ่ายเอกสารและ
จัดทําเล่ม จํานวน 21 เล่ม
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037346

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งพ.12.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 04/03/2565

9,030.00

9,030.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวปิ ยาภรณ์
คุณาธรรม 9,030.00
ตกลงราคา

อว 7205/งพ.12/2565วันที่
03/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

24 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อเรี ยน
ภาคพิเศษ เทอม 2/2564

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

39,240.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
39,240.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ลีดเดอร์ แอนด์
รี ดเดอร์ จํากัด โทร. 0
ตกลงราคา
2720 3476-7 39,240.00

บริ ษทั ลีดเดอร์ แอนด์
รี ดเดอร์ จํากัด โทร. 0
2720 3476-7 39,240.00

ราคาเหมาะสม

10,914.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
10,914.00

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
10,914.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
อว 7205/งพ.18/2565วันที่
03/03/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037346

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งพ.18.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 22/03/2565
25 ขออนุมตั ิซ้ือชุดตรวจโควิด
ATK
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037286

เลขที่ตรวจรับ : อว
7210/108 ตรวจรับเมื่อ :
16/03/2565

10,914.00

565วันที่ 04/03/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

26 ขออนุมตั ิจดั ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน
433 ถัง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

12,972.68

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
12,972.68 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เอ็ม วอเตอร์ จํากัด
โทร. 0-2712-7272
ตกลงราคา
12,972.68

บริ ษทั เอ็ม วอเตอร์ จํากัด
โทร. 0-2712-7272
12,972.68

ราคาเหมาะสม

4,815.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เอเค โกลบอล
เทรดดิ้ง จํากัด 4,815.00
ตกลงราคา

บริ ษทั เอเค โกลบอล
เทรดดิ้ง จํากัด 4,815.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.568วันที่ 04/03/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037186

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.597 ตรวจรับเมื่อ
: 10/03/2565
27 ขออนุมตั ิจดั ซื้อชุดตรวจ
ATK
เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/170 ตรวจรับเมื่อ :
09/03/2565

4,815.00

อว 7203/36วันที่
04/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

28 ขออนุมตั ิจดั ซื้อเครื่ องคอมพิว
เตอร์โ น๊ตบุ๊ค
สําหรับประมวลผลระดับสูง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

31,886.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
31,886.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไอริ ส เทคโนโลยี
จํากัด โทร. 02 843 6999,
ตกลงราคา
02 943 0180 31,886.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

บริ ษทั ไอริ ส เทคโนโลยี ราคาเหมาะสม
จํากัด โทร. 02 843 6999,
02 943 0180 31,886.00

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7204/195วันที่
04/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
พศ.ค.2/65 ลว.
04/03/2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037324

เลขที่ตรวจรับ : อว
7204/211 ตรวจรับเมื่อ :
16/03/2565
29 ขออนุมตั ิจา้ งทําตรายางพร้อม
จัดส่ง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน บ้านป้ าย 300.00
ตกลงราคา

ร้าน บ้านป้ าย 300.00

ราคาเหมาะสม

อว 7213/นต.128วันที่
04/03/2565

ราคาเหมาะสม

623วันที่ 07/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.129 ตรวจรับเมื่อ
: 07/03/2565
30 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุพิธีพระร
าชทานปริ ญญาบัตร จํานวน
5 รายการ

33,785.25

บริ ษทั ไฮไฟ ซิต้ ี แอนด์
33,785.25 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไฮไฟ ซิต้ ี แอนด์
ซัพพลาย จํากัด 33,785.25 ซัพพลาย จํากัด
ตกลงราคา
33,785.25

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

31 ขออนุมตั ิซ้ือเครื่ องบันทึกเสี ย
ง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,280.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
4,280.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม กค.575วันที่ 07/03/2565
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 4,280.00 0-2946-9001-3 4,280.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037308

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สภ.104 ตรวจรับเมื่อ
: 17/03/2565
32 ขออนุมตั ิจา้ งขนย้ายคอนเด็นเ
ซอร์แอร์และชั้นวางของ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037288

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส.44 ตรวจรับเมื่อ :
16/03/2565

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง/ น.ส.ดอกไม้ บุตรศรี วงษ์
4,500.00
ตกลงราคา

น.ส.ดอกไม้ บุตรศรี วงษ์
4,500.00

ราคาเหมาะสม

กค.585วันที่ 07/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

33 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

6,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
6,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นางนฤมล ธานีสตั ย์
6,000.00
ตกลงราคา

นางนฤมล ธานีสตั ย์
6,000.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.592วันที่ 07/03/2565

ร้าน อุดรโอเอ
คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิ
ส โทร. 0 4232 1908-9
27,400.00

ราคาเหมาะสม

คพ.5119วันที่ 07/03/2565

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037436

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/112 ตรวจรับเมื่อ :
24/03/2565
34 ขออนุมตั ิจดั ซื้อโทรทัศน์
จํานวน 2 เครื่ อง

27,400.00

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037457

27,400.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน อุดรโอเอ
คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วสิ
ตกลงราคา
โทร. 0 4232 1908-9
27,400.00

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5124
ตรวจรับเมื่อ : 24/03/2565
35 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น
เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.298 ตรวจรับเมื่อ
: 08/03/2565

1,589.00

1,589.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) ราคาเหมาะสม
จํากัด สาขาบางกะปิ
จํากัด สาขาบางกะปิ
ตกลงราคา
1,589.00
1,589.00

งพ.297วันที่ 07/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

36 ขออนุมตั ิจดั จ้างถ่ายเอกสารวิ
ชา EPD6000, EPD6002

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อพอ.03วันที่ 07/03/2565

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
3,236.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน สิ โ รตม์ ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 3,236.00
ตกลงราคา

ร้าน สิ โ รตม์ ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 3,236.00

ราคาเหมาะสม

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ร้านดอกไม้สื่อรัก
1,000.00
ตกลงราคา

บริ ษทั ร้านดอกไม้สื่อรัก
1,000.00

ราคาเหมาะสม

อว 7203/38วันที่
07/03/2565

941.60

941.60 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไฮไฟ ซิต้ ี แอนด์
ซัพพลาย จํากัด 941.60
ตกลงราคา

บริ ษทั ไฮไฟ ซิต้ ี แอนด์
ซัพพลาย จํากัด 941.60

ราคาเหมาะสม

อว 7213/นต.110วันที่
07/03/2565

3,236.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7209/อพอ.04 ตรวจรับเมื่อ
: 09/02/2565
37 ขออนุมตั ิจดั ซื้อแจกันดอกไม้
แสดงความยินดี
เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/203 ตรวจรับเมื่อ :
09/03/2565
38 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุสาํ นักงาน

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.111 ตรวจรับเมื่อ
: 16/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

39 ขออนุมตั ิซ้ือกระดาษถ่ายเอก
สารขนาด A4

40 ขออนุมตั ิจดั ซื้อแป้ นพิมพ์
(KeyBoard)
จากงบพัฒนาอาจารย์
ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

10,058.00

1,290.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
10,058.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั
ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
ตกลงราคา
จํากัด โทร. 02-586-1000
10,058.00

บริ ษทั
ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
จํากัด โทร. 02-586-1000
10,058.00

ราคาเหมาะสม

1,290.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เพอร์ฟอร์แมนซ์
เทคโนโลยี จํากัด โทร.
ตกลงราคา
062 281 2062 1,290.00

บริ ษทั เพอร์ฟอร์แมนซ์
เทคโนโลยี จํากัด โทร.
062 281 2062 1,290.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7213/นต.112วันที่
07/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

23วันที่ 08/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7209/งท.24 ตรวจรับเมื่อ :
15/03/2565
41 ขออนุมตั ิจดั จ้างร้านค้าให้บริ
การเช่าและเช่าตัดเครื่ องแบบ
ปกติขาว(พิธีพระราชทานปริ
ญญาบัตร)

134,300.00

134,300.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน คัทลียา (ปิ่ นเกล้า) โดย
นายปวีร์ สมประสงค์
ตกลงราคา
โทร. 0 2881 9099
134,300.00

ราคาเหมาะสม
ร้าน คัทลียา (ปิ่ นเกล้า)
โดย นายปวีร์
สมประสงค์ โทร. 0 2881
9099 134,300.00

593วันที่ 08/03/2565

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
สบ.จ.1/65 ลว.
22/03/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

42 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุการเกษต
ร จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

14,000.00

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
14,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นายจรู ญ ทองคํา โทร.
0894514519 14,000.00
ตกลงราคา

นายจรู ญ ทองคํา โทร.
0894514519 14,000.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
624วันที่ 08/03/2565

14,670.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 14,670.00
ตกลงราคา

ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 14,670.00

ราคาเหมาะสม

กค.619วันที่ 08/03/2565

บริ ษทั แบรนด์ธิงค์ จํากัด
252,520.00

ราคาเหมาะสม

609วันที่ 09/03/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037533

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส 052 ตรวจรับเมื่อ
: 29/03/2565
43 ขออนุมตั ิซ้ือจอคอมพิวเตอร์
24 นิ้ว จํานวน 3 จอ

14,670.00

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037435

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส.50 ตรวจรับเมื่อ :
24/03/2565
44 ขออนุมตั ิจา้ งลงโฆษณา

252,520.00

252,520.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั แบรนด์ธิงค์ จํากัด
252,520.00
ตกลงราคา

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
สก.จ.3/65 ลว.
16/03/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

45 ขออนุมตั ิจดั ซื้อไมโครโฟนส
◌ําหรับสัมภาษณ์

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

5,090.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
5,090.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั อะโพจี เวิร์ลดไวด์ บริ ษทั อะโพจี เวิร์ลดไวด์
จํากัด โทร. 02 860 7702-5 จํากัด โทร. 02 860
ตกลงราคา
7702-5 5,090.00
5,090.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
610วันที่ 09/03/2565

ราคาเหมาะสม

611วันที่ 09/03/2565

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037364

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สก.104 ตรวจรับเมื่อ
: 23/03/2565
46 ขออนุมตั ิจดั ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิ
งรถยนต์ส่วนกลางเดือนกุมภ
าพันธ์ 2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037418

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส051 ตรวจรับเมื่อ :
25/03/2565

6,450.00

บริ ษทั ปตท.
6,450.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ปตท.
นํ้ามันและการค้าปลีก
นํ้ามันและการค้าปลีก
ตกลงราคา
จํากัด (มหาชน) 6,450.00 จํากัด (มหาชน)
6,450.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

47 ขออนุมตั ิจดั ทําโล่เกียรติคุณ
นราธิปพงศ์ประพันธ์ จํานวน
11 โล่

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

29,960.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
29,960.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ชโลกุลพานิช จํากัด บริ ษทั ชโลกุลพานิช
จํากัด โทร. 02-222-3388
โทร. 02-222-3388
ตกลงราคา
29,960.00
29,960.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
625วันที่ 09/03/2565

ราคาเหมาะสม

กค.604วันที่ 09/03/2565

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037547

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สบ.127 ตรวจรับเมื่อ
: 28/03/2565
48 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมเปลี่ยนวาล์
วระบบปรับอากาศส่วนนํ้าระ
บายความร้อนเครื่ องทําความเ
ย็นหมายเลข2 อาคารนราธิป

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั วอเตอร์ก๊ดู จํากัด
โทร. 095 363 2495
ตกลงราคา
37,450.00

บริ ษทั วอเตอร์ก๊ดู จํากัด
โทร. 095 363 2495
37,450.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

49 ขออนุมตั ิจดั ซื้อเครื่ องคอมพิว
เตอร์โ น๊ตบุ๊ค
สําหรับประมวลผล จํานวน 2
เครื่ อง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

43,442.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
43,442.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไอริ ส เทคโนโลยี
จํากัด โทร. 02 843 6999,
ตกลงราคา
02 943 0180 43,442.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

บริ ษทั ไอริ ส เทคโนโลยี ราคาเหมาะสม
จํากัด โทร. 02 843 6999,
02 943 0180 43,442.00

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7204/194วันที่
09/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
พศ.ค.(งท.)3/65 ลว.
09/03/2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037325

เลขที่ตรวจรับ : อว
7204/212 ตรวจรับเมื่อ :
16/03/2565
50 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําสูจิบตั รใน
พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
ครั้งที่42 /สว.

239,680.00

239,680.00 เฉพาะเจาะจง/ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรร
มศาสตร์ โทร.
ตกลงราคา
02-564-3105-11 ต่อ
2201-04 239,680.00

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรร ราคาเหมาะสม
มศาสตร์ โทร.
02-564-3105-11 ต่อ
2201-04 239,680.00

717วันที่ 10/03/2565

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
สบ.จ.3/65 ลว.
25/03/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
ราคาเหมาะสม กค.605วันที่ 10/03/2565
บริ ษทั กรี น เน็ตเวิร์ค
16,050.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั กรี น เน็ตเวิร์ค
โซลูชนั่ จํากัด 16,050.00 โซลูชนั่ จํากัด 16,050.00
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

51 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมเครื่ องDVR
อาคารนิดา้ เอาส์รหัส
60-อส-20-03-07-0004

16,050.00

52 ขออนุมตั ิจดั ซื้อตูน้ ้ าํ ร้อน-นํ้าเ
ย็น จํานวน 2 เครื่ อง

13,600.00

บริ ษทั รัตนโกสิ นทร์
13,600.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั รัตนโกสิ นทร์
เครื่ องเย็น จํากัด โทร. 034 เครื่ องเย็น จํากัด โทร.
ตกลงราคา
824 799-800 13,600.00 034 824 799-800
13,600.00

ราคาเหมาะสม

กค.606วันที่ 10/03/2565

34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 34,000.00
ตกลงราคา

ราคาเหมาะสม

คพ.3104วันที่ 10/03/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037385

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส.47 ตรวจรับเมื่อ :
22/03/2565
53 ขออนุมตั ิจดั ซื้อเครื่ องคอมาพิ
วเตอร์ จํานวน 1 เครื่ อง
และเครื่ องพิมพ์ จํานวน 1
เครื่ อง
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037196

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3117
ตรวจรับเมื่อ : 21/03/2565

ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 34,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

54 ขออนุมตั ิจดั ซื้อเครื่ องคอมพิว
เตอร์ จํานวน 1 เครื่ อง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

23,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
23,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 23,000.00
ตกลงราคา

ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 23,000.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
คพ.3105วันที่ 10/03/2565

ร้าน ป้ าต๋ อยผลไม้
(ตลาดแม่กิมเฮง)
6,000.00

ราคาเหมาะสม

คพ.3115วันที่ 10/03/2565

ร้าน โอ เอ
บลูพริ นต์เซอร์วสิ โทร.
02 318 2669, 02 319
6983 600.00

ราคาเหมาะสม

งท.0045วันที่ 10/03/2565

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037196

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3118
ตรวจรับเมื่อ : 21/03/2565
55 ขออนุมตั ิจดั ซื้อกระเช้าผลไม้
จํานวน 5 กระเช้า

56 ขออนุมตั ิจา้ งปริ้ นเอกสาร

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งท.0046
ตรวจรับเมื่อ : 14/03/2565

6,000.00

600.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ป้ าต๋ อยผลไม้
(ตลาดแม่กิมเฮง)
ตกลงราคา
6,000.00
600.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน โอ เอ
บลูพริ นต์เซอร์วสิ โทร. 02
ตกลงราคา
318 2669, 02 319 6983
600.00

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

57 ขออนุมตั ิค่าถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

587.00

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งท.0048
ตรวจรับเมื่อ : 14/03/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
587.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน โอ เอ
บลูพริ นต์เซอร์วสิ โทร. 02
ตกลงราคา
318 2669, 02 319 6983
587.00

ร้าน โอ เอ
บลูพริ นต์เซอร์วสิ โทร.
02 318 2669, 02 319
6983 587.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
งท.0047วันที่ 10/03/2565

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
28,098.20

ราคาเหมาะสม

602วันที่ 11/03/2565

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

58 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น

28,098.20

28,098.20 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
28,098.20

59 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุช่าง 7
รายการ

65,163.00

65,163.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั วิศวกรรมเคมี จํากัด บริ ษทั วิศวกรรมเคมี
65,163.00
จํากัด 65,163.00
ตกลงราคา

ราคาเหมาะสม

636วันที่ 11/03/2565

95,000.00

บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย
95,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โทร. กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตกลงราคา
0 2338 3176 95,000.00 โทร. 0 2338 3176
95,000.00

ราคาเหมาะสม

659วันที่ 11/03/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037512

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ยธ.46 ตรวจรับเมื่อ :
28/03/2565
60 ขออนุมตั ิจา้ งลงโฆษณา

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

61 ขออนุมตั ิซ้ือโล่คริ สตัล ขนาด
L29 ซม. พร้อมกล่อง จํานวน
1 ชุด (กองแผนงาน)

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
2,354.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
อาร์ทกลาส ดอท เน็ท
ตกลงราคา
โทร. 0-2954-5201
2,354.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
อาร์ทกลาส ดอท เน็ท
โทร. 0-2954-5201
2,354.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
660วันที่ 11/03/2565

1,926.00

1,926.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน อะคริ ลิคไทย
1,926.00
ตกลงราคา

ร้าน อะคริ ลิคไทย
1,926.00

ราคาเหมาะสม

661วันที่ 11/03/2565

1,550.00

1,550.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
0-2537-2000 1,550.00

บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
0-2537-2000 1,550.00

ราคาเหมาะสม

25วันที่ 14/03/2565

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

2,354.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037453

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กผ.162 ตรวจรับเมื่อ
: 25/03/2565
62 ขออนุมตั ิซ้ือกรอบประกาศนี
บัตรอะคริ ลิคใส 3 มิล 2
แผ่นประกบ จํานวน 4 ชุด
(กองแผนงาน)
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037419

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/152 ตรวจรับเมื่อ :
23/03/2565
63 ขออนุมตั ิค่านํ้ามันเชื้อเพลิง
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

64 ขออนุมตั ิซ้ือหนังสื อการตลา
ด วิชา ทท 7201 เทอม
2/2564 รศ.ภญ.ดร.อโณทัย

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

10,400.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
10,400.00 เฉพาะเจาะจง/ รศ.ภญ.ดร.อโณทัย
งามวิชยั กิจ 10,400.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

รศ.ภญ.ดร.อโณทัย
งามวิชยั กิจ 10,400.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
447.1วันที่ 14/03/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037436

เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/461 ตรวจรับเมื่อ :
16/03/2565
65 ขออนุมตั ิซ้ือสิ ทธิการใช้งาน
Software Adobe Creative
Cloud

66 ขออนุมตั ิจา้ งทํานามบัตร

18,284.16

1,200.00

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

1,200.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน Experience Shop
1,200.00
ตกลงราคา

ร้าน Experience Shop
1,200.00

ราคาเหมาะสม

634วันที่ 14/03/2565

635วันที่ 14/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

67 ขออนุมตั ิจา้ งถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,027.50

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
4,027.50 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวปิ ยาภรณ์
คุณาธรรม 4,027.50
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

นางสาวปิ ยาภรณ์
คุณาธรรม 4,027.50

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
652วันที่ 14/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ศปจ.0056
ตรวจรับเมื่อ : 24/03/2565
68 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น

4,870.64

4,870.64 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 4,870.64 0-2946-9001-3 4,870.64

653วันที่ 14/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ศปจ.0057
ตรวจรับเมื่อ : 24/03/2565
69 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุการเกษต
รโครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ใ
นสถาบัน
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037551

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส 60 ตรวจรับเมื่อ :
31/03/2565

17,900.00

17,900.00 เฉพาะเจาะจง/ GARDENS SHOP
17,900.00
ตกลงราคา

GARDENS SHOP
17,900.00

ราคาเหมาะสม

663วันที่ 14/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

70 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

347.75

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
347.75 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม กค.696วันที่ 14/03/2565
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 347.75 0-2946-9001-3 347.75

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/115 ตรวจรับเมื่อ :
01/04/2565
71 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น จํานวน 1 รายการ

214.00

214.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 214.00 0-2946-9001-3 214.00

1,348.20

บริ ษทั ไฮไฟ ซิต้ ี แอนด์
ราคาเหมาะสม
1,348.20 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไฮไฟ ซิต้ ี แอนด์
ซัพพลาย จํากัด 1,348.20 ซัพพลาย จํากัด 1,348.20
ตกลงราคา

กค.697วันที่ 14/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/114 ตรวจรับเมื่อ :
01/04/2565
72 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุสาํ นักงาน

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.119 ตรวจรับเมื่อ
: 16/03/2565

อว 7213/นต.118วันที่
14/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

73 ขออนุมตั ิซ้ือชุดตรวจ ATK

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

2,200.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
2,200.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวกัญฐณา เปี ยอรุ ณ นางสาวกัญฐณา เปี ยอรุ ณ ราคาเหมาะสม อว 7213/นต.124วันที่
14/03/2565
2,200.00
2,200.00
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.125 ตรวจรับเมื่อ
: 16/03/2565
74 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมรั่วเครื่ องป
รับอากาศ 12,500 BTU
(ห้องพักอาจารย์
รศ.ดร.กนกกานต์)
เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/463 ตรวจรับเมื่อ :
16/03/2565

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง/ นายชาฤทธิ์ ตาสวัสดิ์
1,750.00
ตกลงราคา

นายชาฤทธิ์ ตาสวัสดิ์
1,750.00

ราคาเหมาะสม

452.3วันที่ 15/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

75 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุช่างใช้ก ั
บระบบบําบัดนํ้าเสี ย
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,066.00

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
4,066.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เท็คแมน
(ไทยแลนด์) จํากัด โทร.
ตกลงราคา
02-729-5888 4,066.00

บริ ษทั เท็คแมน
(ไทยแลนด์) จํากัด โทร.
02-729-5888 4,066.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
656วันที่ 15/03/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037508

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ยธ47 ตรวจรับเมื่อ :
29/03/2565
76 ขออนุมตั ิจดั ซื้อโคมไฟหัวเสา
ภายนอก

9,650.00

9,650.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
จํากัด (สาขาสุขาภิบาล3)
ตกลงราคา
โทร. 02-101-3200
9,650.00

บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
จํากัด (สาขาสุขาภิบาล3)
โทร. 02-101-3200
9,650.00

ราคาเหมาะสม

657วันที่ 15/03/2565

77 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุช่างโครง
การปรับปรุ งภูมิทศั น์ของสถา
บัน

909.50

909.50 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ณัฐพลเคหะภัณฑ์
909.50
ตกลงราคา

ร้าน ณัฐพลเคหะภัณฑ์
909.50

ราคาเหมาะสม

672วันที่ 15/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

78 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหมึกเครื่ องป
ริ้ นเตอร์สี

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,267.16

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
4,267.16 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ฟู่ ฟ้า โซลูชน่ั จํากัด บริ ษทั ฟู่ ฟ้า โซลูชนั่
จํากัด โทร. 081 004
โทร. 081 004 6464
ตกลงราคา
6464 4,267.16
4,267.16

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
684วันที่ 15/03/2565

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/สว.006 ตรวจรับเมื่อ
: 29/03/2565
79 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุเกษตร 1
รายการ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง/ เรื อนศิลา โทร. 081 344
5366 2,000.00
ตกลงราคา

เรื อนศิลา โทร. 081 344
5366 2,000.00

ราคาเหมาะสม

744วันที่ 15/03/2565

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นายพฤกษ มินสี โทร. 061 นายพฤกษ มินสี โทร.
356 2922 7,000.00
061 356 2922 7,000.00
ตกลงราคา

ราคาเหมาะสม

750วันที่ 15/03/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037517

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส.56 ตรวจรับเมื่อ :
30/03/2565
80 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุเกษตร 1
รายการ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037551

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส.58 ตรวจรับเมื่อ :
31/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

81 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุเกษตร 1
รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

720.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
720.00 เฉพาะเจาะจง/ สวนอารยา โทร. 091 414 สวนอารยา โทร. 091
9589 720.00
414 9589 720.00
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
751วันที่ 15/03/2565

ราคาเหมาะสม

752วันที่ 15/03/2565

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037551

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส57 ตรวจรับเมื่อ :
31/03/2565
82 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุการเกษตร
1 รายการ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037551

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส59 ตรวจรับเมื่อ :
31/03/2565

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง/ สวนบุปผชาติ พันธุ์ไ ม้
โทร. 081 907 9584
ตกลงราคา
1,200.00

สวนบุปผชาติ พันธุ์ไ ม้
โทร. 081 907 9584
1,200.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

83 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุช่าง
จํานวน 5 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,494.00

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037549

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
4,494.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เฉลิมพร ค้าซีเมนต์
จํากัด โทร.
ตกลงราคา
0-2735-2051-3,
0-2376-3577-9 4,494.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

บริ ษทั เฉลิมพร ค้าซีเมนต์ ราคาเหมาะสม
จํากัด โทร.
0-2735-2051-3,
0-2376-3577-9 4,494.00

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
756วันที่ 15/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ยธ.49 ตรวจรับเมื่อ :
30/03/2565
84 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมตัวอักษรโล
หะ HและC จํานวน 2 ตัว

800.00

ร้าน ชาญศักดิ์การช่าง
โทร. 081 442 9915
800.00

ราคาเหมาะสม

กค.658วันที่ 15/03/2565

บริ ษทั ปตท.
1,500.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ปตท.
นํ้ามันและการค้าปลีก
นํ้ามันและการค้าปลีก
ตกลงราคา
จํากัด (มหาชน) 1,500.00 จํากัด (มหาชน)
1,500.00

ราคาเหมาะสม

กค.664วันที่ 15/03/2565

800.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ชาญศักดิ์การช่าง
โทร. 081 442 9915
ตกลงราคา
800.00

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037409

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส.49 ตรวจรับเมื่อ :
29/03/2565
85 ขออนุมตั ิเบิกจ่ายค่านํ้ามันเชื้อ
เพลิง เดือนกุมภาพันธ์2565
เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/215 ตรวจรับเมื่อ :
28/03/2565

1,500.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้ 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

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

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.665วันที่ 15/03/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

86 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อม CPU
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้
"DELL" รุ่ น Optiplex 7440

7,597.00

87 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมPLUG IN
พร้อมติดตั้งอาคารบุญชนะ

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั วัน โอ โฟร์ เทค
จํากัด โทร. 0 3441 1543
ตกลงราคา
10,700.00

บริ ษทั วัน โอ โฟร์ เทค
จํากัด โทร. 0 3441 1543
10,700.00

ราคาเหมาะสม

กค.702วันที่ 15/03/2565

1,176.40

1,176.40 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
0-2537-2000 1,176.40

บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
0-2537-2000 1,176.40

ราคาเหมาะสม

กค.710วันที่ 15/03/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037550

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ยธ.48 ตรวจรับเมื่อ :
28/03/2565
88 ขออนุมตั ิจดั ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิ
งเดือนกุมภาพันธ์ 2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : -

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/สป.46/2565
ตรวจรับเมื่อ : 30/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

89 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมเครื่ องปรับ
อากาศชิลเลอร์
เทรนหมายเลข 2
อาคารนวมินทราธิราช57-อส
-12-03-02-0003

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

178,365.90

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
178,365.90 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั แอร์โ ค จํากัด
178,365.90
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั แอร์โ ค จํากัด
178,365.90

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.757วันที่ 15/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
ยธ.จ.(งร.)18/65 ลว.
28/03/2565
90 ชออนุมตั ิจดั ซื้อวัสุช่าง
จํานวน 2 รายการ

1,500.00

บริ ษทั
1,500.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั
เอช.พี.บายไอคิวอิ้งค์ จํากัด เอช.พี.บายไอคิวอิ้งค์
ตกลงราคา
1,500.00
จํากัด 1,500.00

ราคาเหมาะสม

อว 7204/206วันที่
15/03/2565

2,448.99

2,448.99 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั อี-พาร์ท จํากัด
โทร. 02 645 2615
ตกลงราคา
2,448.99

ราคาเหมาะสม

อว 7203/44วันที่
16/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7204/210 ตรวจรับเมื่อ :
21/03/2565
91 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุคอมพิวเ
ตอร์ (อ.กําพล)
เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/214 ตรวจรับเมื่อ :
21/03/2565

บริ ษทั อี-พาร์ท จํากัด
โทร. 02 645 2615
2,448.99

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
24,766.22 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
24,766.22

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
24,766.22

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
678วันที่ 17/03/2565

92 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น

24,766.22

93 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น

5,382.10

5,382.10 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 5,382.10 0-2946-9001-3 5,382.10

693วันที่ 17/03/2565

94 ขออนุมตั ิจดั จ้างตัดชุดครุ ยอธิ
การบดี จํานวน 1 ชุด

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน อลังการ โทร. 0 2222 ร้าน อลังการ โทร. 0
3829 7,490.00
2222 3829 7,490.00
ตกลงราคา

ราคาเหมาะสม

714วันที่ 17/03/2565

95 ขออนุมตั ิจดั จ้างพิมพ์สูจิบตั ร
ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบั
ตร ครั้งที่41 /ทท

247,170.00

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรร ราคาเหมาะสม
มศาสตร์ โทร.
02-564-3105-11 ต่อ
2201-04 247,170.00

716วันที่ 17/03/2565

247,170.00 เฉพาะเจาะจง/ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรร
มศาสตร์ โทร.
ตกลงราคา
02-564-3105-11 ต่อ
2201-04 247,170.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
สบ.จ.2/65 ลว.
25/03/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

96 ขออนุมตั ิจดั ซื้อสายพานอาคา
รบุญชนะ อัตถากร

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,200.54

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,200.54 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั มนู ฮับ
อินดัสเตรี ยล จํากัด โทร.
ตกลงราคา
082 920 8218 1,200.54

บริ ษทั มนู ฮับ
อินดัสเตรี ยล จํากัด โทร.
082 920 8218 1,200.54

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
755วันที่ 17/03/2565

ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 18,240.00

ราคาเหมาะสม

กค.666วันที่ 17/03/2565

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037569

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ยธ.51 ตรวจรับเมื่อ :
31/03/2565
97 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุคอมพิวเ
ตอร์
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037336

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.701 ตรวจรับเมื่อ
: 18/03/2565

18,240.00

18,240.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 18,240.00
ตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

98 ขออนุมตั ิจดั ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิ
ง ประจําเดือนกุมภาพันธ์
2565 จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,300.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
4,300.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
0-2537-2000 4,300.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
0-2537-2000 4,300.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.686วันที่ 17/03/2565

ราคาเหมาะสม

กค.754วันที่ 17/03/2565

ราคาเหมาะสม

705วันที่ 18/03/2565

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5125
ตรวจรับเมื่อ : 30/03/2565
99 ขออนุมตั ิจา้ งเปลี่ยนมอร์ตอร์
พัดลมคอยล์เย็น ห้องลิฟต์ช้ นั
11 อาคารบุญชนะ อัตถากร

4,547.50

100 ขออนุมตั ิจดั ทําบัตรอวยพรวั
นเกิดและซองหน้าต่าง

404,353.00

บริ ษทั โปรแอ็คทีฟ
4,547.50 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั โปรแอ็คทีฟ
แมเนจเม้นท์ จํากัด โทร. 0 แมเนจเม้นท์ จํากัด โทร.
ตกลงราคา
0 2734 2224 4,547.50
2734 2224 4,547.50

บริ ษทั ซัน แพคเกจจิ้ง
404,353.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ซัน แพคเกจจิ้ง
(2014) จํากัด 404,353.00 (2014) จํากัด
ตกลงราคา
404,353.00

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
สก.จ.4/65 ลว.
29/03/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

101 ขออนุมตั ิจดั ทําโล่รางวัลนักศึ
กษาเก่าที่สร้างชื่อเสี ยง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

22,256.00

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037467

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
22,256.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
อาร์ทกลาส ดอท เน็ท
ตกลงราคา
โทร. 0-2954-5201
22,256.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
อาร์ทกลาส ดอท เน็ท
โทร. 0-2954-5201
22,256.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
706วันที่ 18/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สก.116 ตรวจรับเมื่อ
: 30/03/2565
102 ขออนุมตั ิจดั ทําแผ่นพับกองทุ
นนิดา้ พัฒนา

49,648.00

ราคาเหมาะสม
49,648.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั แกรนด์พอ้ ยท์ จํากัด บริ ษทั แกรนด์พอ้ ยท์
จํากัด โทร. 02-001 -9991
โทร. 02-001 -9991
ตกลงราคา
49,648.00
49,648.00

103 ขออนุมตั ิจา้ งลงโฆษณามติช
น

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

708วันที่ 18/03/2565

104 ขออนุมตั ิจา้ งบริ การอบรม
ISO/IEC 27001:2013

49,220.00

49,220.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บีเอสไอ กรุ๊ ป
(ประเทศไทย) จํากัด โทร.
ตกลงราคา
0 2294 4889-92
49,220.00

บริ ษทั บีเอสไอ กรุ๊ ป
(ประเทศไทย) จํากัด
โทร. 0 2294 4889-92
49,220.00

ราคาเหมาะสม

กค.715วันที่ 18/03/2565

707วันที่ 18/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นายศุภชัย จันทะวัง
5,000.00
ตกลงราคา

นายศุภชัย จันทะวัง
5,000.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.731วันที่ 18/03/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

105 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาบริ การรถตู ้
พร้อมคนขับและนํ้ามันเชื้อเพ
ลิง จํานวน 1 คัน

5,000.00

106 ขออนุมตั ิจา้ งเปลี่ยนอุปกรณ์ร
ะบบควบคุมประตูอาคารนิดา้
เฮาส์

3,638.00

3,638.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั กรี น เน็ตเวิร์ค
โซลูชนั่ จํากัด 3,638.00
ตกลงราคา

บริ ษทั กรี น เน็ตเวิร์ค
โซลูชนั่ จํากัด 3,638.00

ราคาเหมาะสม

กค.743วันที่ 18/03/2565

107 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมเครื่ องปรับ
อากาศ 1106A
อาคารบุญชนะอัตถากร

2,675.00

บริ ษทั โปรแอ็คทีฟ
2,675.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั โปรแอ็คทีฟ
แมเนจเม้นท์ จํากัด โทร. 0 แมเนจเม้นท์ จํากัด โทร.
ตกลงราคา
0 2734 2224 2,675.00
2734 2224 2,675.00

ราคาเหมาะสม

กค.753วันที่ 18/03/2565

108 ขออนุมตั ิจดั ซื้อถุงมือยาง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/211 ตรวจรับเมื่อ :
22/03/2565

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวกัญฐณา เปี ยอรุ ณ นางสาวกัญฐณา เปี ยอรุ ณ ราคาเหมาะสม
400.00
400.00
ตกลงราคา

อว 7203/43วันที่
18/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

109 ขออนุมตั ิจา้ งทํากรอบวิทยาศ
าสตร์

1,575.00

110 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุโ สตทัศนู
ปกรณ์
(ขาแขวนเครื่ องฉายภาพโปรเ
จคเตอร์)

3,210.00

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037513

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สท 047 ตรวจรับเมื่อ
: 29/03/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,575.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
มาสเตอร์ ควิคเซอร์วสิ
ตกลงราคา
ซิสเทมส์ โทร.
0-2378-1158,0-2733-2040
1,575.00
3,210.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ทูซีบรอดคาส จํากัด
3,210.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
มาสเตอร์ ควิคเซอร์วสิ
ซิสเทมส์ โทร.
0-2378-1158,0-2733-204
0 1,575.00
บริ ษทั ทูซีบรอดคาส
จํากัด 3,210.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
723วันที่ 21/03/2565

ราคาเหมาะสม

741วันที่ 21/03/2565

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

111 ขออนุมตั ิซ้ือชุดตรวจATK
ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบั
ตรครั้งที่41

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

38,520.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
38,520.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไอดีล บางกอก
จํากัด โทร. 02 378 1937
ตกลงราคา
38,520.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั ไอดีล บางกอก
จํากัด โทร. 02 378 1937
38,520.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
745วันที่ 21/03/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037515

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส.54 ตรวจรับเมื่อ :
30/03/2565
112 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์
(รหัส
60-กช-08-01-01-0102)

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไอริ ส เทคโนโลยี บริ ษทั ไอริ ส เทคโนโลยี ราคาเหมาะสม
จํากัด โทร. 02 843 6999, จํากัด โทร. 02 843 6999,
ตกลงราคา
02 943 0180 3,745.00
02 943 0180 3,745.00

กค.720วันที่ 21/03/2565

113 ขออนุมตั ิจดั จ้างซ่อมแซมปริ้
นเตอร์ SAMSUNG

2,514.50

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
2,514.50 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
คอม-ปริ้ นท์ เซอร์วสิ โทร. คอม-ปริ้ นท์ เซอร์วสิ
ตกลงราคา
โทร. 0 2036 0218
0 2036 0218 2,514.50
2,514.50

กค.736วันที่ 21/03/2565

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

114 ขออนุมตั ิจดั ซื้อฐานข้อมูล
Eikon for University

115 ขออนุมตั ิจดั ซื้อชุดตรวจโควิ
ด

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,296,051.39 1,296,051.39 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั รี ฟินิทิฟ
(ประเทศไทย) จํากัด
ตกลงราคา
1,296,051.39

1,500.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
คลังยาสัมมากร โทร. 02
ตกลงราคา
729 4094 1,500.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.772วันที่ 21/03/2565

บริ ษทั รี ฟินิทิฟ
(ประเทศไทย) จํากัด
1,296,051.39

ราคาเหมาะสม

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
คลังยาสัมมากร โทร. 02
729 4094 1,500.00

ราคาเหมาะสม

อว7214/วช1769วันที่
21/03/2565

นางนฤมล ธานีสตั ย์
650.00

ราคาเหมาะสม

727วันที่ 22/03/2565

นายอนุชา บุญศิริ
2,670.00

ราคาเหมาะสม

กค.722วันที่ 22/03/2565

เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
บส.ค.(งร.)4/65

เลขที่ตรวจรับ : อว
7214/วช1770 ตรวจรับเมื่อ
: 22/03/2565
116 ขออนุมตั ิจดั ซื้อชุดตรวจโควิ
ด จํานวน 10 ชุด

117 ขออนุมตั ิจา้ งทําตรายาง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.792 ตรวจรับเมื่อ
: 29/03/2565

650.00

2,670.00

650.00 เฉพาะเจาะจง/ นางนฤมล ธานีสตั ย์
650.00
ตกลงราคา

2,670.00 เฉพาะเจาะจง/ นายอนุชา บุญศิริ
2,670.00
ตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

118 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาบริ การรัก
ษาความสะอาดภายในอาคาร
งานพระราชทานปริ ญญาบัต
รครั้งที่ 42

3,424.00

119 ขออนุมตั ิจา้ งเหมายกชั้นวางข
องขนาดใหญ่ 1 ชั้น

3,500.00

3,424.00

บริ ษทั
รักษาความปลอดภัย
เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วสิ
จํากัด โทร. 086 334
3171, 066 142 9479
3,424.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.747วันที่ 22/03/2565

3,500.00 เฉพาะเจาะจง/ น.ส.ดอกไม้ บุตรศรี วงษ์
3,500.00
ตกลงราคา

น.ส.ดอกไม้ บุตรศรี วงษ์
3,500.00

ราคาเหมาะสม

กค.748วันที่ 22/03/2565

3,424.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั
รักษาความปลอดภัย
ตกลงราคา
เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วสิ
จํากัด โทร. 086 334 3171,
066 142 9479 3,424.00

บริ ษทั
รักษาความปลอดภัย
เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วสิ
จํากัด โทร. 086 334
3171, 066 142 9479
3,424.00

ราคาเหมาะสม

กค.749วันที่ 22/03/2565

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
3,424.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั
รักษาความปลอดภัย
ตกลงราคา
เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วสิ
จํากัด โทร. 086 334 3171,
066 142 9479 3,424.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037550

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส.55 ตรวจรับเมื่อ :
30/03/2565
120 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาบริ การรัก
ษาความสะอาดภายในอาคาร
งานพระราชทานปริ ญญาบัต
รครั้งที่ 41

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

121 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําป้ ายไวนิล
จุดลงทะเบียนดุษฎีบณ
ั ฑิตแล
ะมหาบัณฑิต

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,070.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
บริ ษทั บ้านป้ าย
1,070.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บ้านป้ าย
มายปริ้ นติง้ จํากัด โทร. 02 มายปริ้ นติง้ จํากัด โทร.
ตกลงราคา
02 734 1833 1,070.00
734 1833 1,070.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งท.301วันที่ 22/03/2565

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.302 ตรวจรับเมื่อ
: 23/03/2565
122 ขออนุมตั ิจดั ทํา X-Stand
พร้อมโครง

5,355.35

5,355.35 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บิ๊กพิคเซล จํากัด
5,355.35
ตกลงราคา

บริ ษทั บิ๊กพิคเซล จํากัด
5,355.35

ราคาเหมาะสม

760วันที่ 23/03/2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นายสฤษดิ์ ผาอาจ
5,000.00
ตกลงราคา

นายสฤษดิ์ ผาอาจ
5,000.00

ราคาเหมาะสม

769วันที่ 23/03/2565

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037541

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สก.118 ตรวจรับเมื่อ
: 01/04/2565
123 ขออนุมตั ิจดั จ้างตกแต่งสถาน
ที่ศูนย์ จ. ยะลา (พค.)

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
5,446.30 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม 776วันที่ 23/03/2565
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 5,446.30 0-2946-9001-3 5,446.30

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

124 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุ จํานวน 5
รายการ (กองแผนงาน)

5,446.30

125 ขออนุมตั ิจา้ งทําป้ ายไวนิลพิม
พ์อิงค์เท็ท
พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ซีเอ็นเอ็น
กราฟิ กแอนด์อาร์ตโอเปอร์
ตกลงราคา
เรชัน่ โดย นายบุญเชิง
ทองสี โทร. 02-377-2228
5,500.00

ร้าน ซีเอ็นเอ็น
ราคาเหมาะสม
กราฟิ กแอนด์อาร์ตโอเปอ
ร์เรชัน่ โดย นายบุญเชิง
ทองสี โทร. 02-377-2228
5,500.00

786วันที่ 23/03/2565

126 ขออนุมตั ิจา้ งจัดทําอักษรโลห
ะสี ทอง

500.00

21,400.00

ร้าน ซีเอ็นเอ็น
ราคาเหมาะสม
กราฟิ กแอนด์อาร์ตโอเปอ
ร์เรชัน่ โดย นายบุญเชิง
ทองสี โทร. 02-377-2228
500.00
ราคาเหมาะสม
บริ ษทั เอสโอไอ กรุ๊ ป
จํากัด โทร. 098 864
3302 21,400.00

787วันที่ 23/03/2565

127 ขออนุมตั ิจา้ งดูแลความเรี ยบร้
อยฉากกั้นอะคริ ลิกงานพระร
าชทานปริ ญญาบัตรวันที่22เม
ษายน 2565

500.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ซีเอ็นเอ็น
กราฟิ กแอนด์อาร์ตโอเปอร์
ตกลงราคา
เรชัน่ โดย นายบุญเชิง
ทองสี โทร. 02-377-2228
500.00
21,400.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เอสโอไอ กรุ๊ ป
จํากัด โทร. 098 864 3302
ตกลงราคา
21,400.00

กค.759วันที่ 23/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

128 ขออนุมตั ิจดั ซื้อ Green
Spring ATK

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

9,750.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
9,750.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เพื่อนยา จํากัด
9,750.00
ตกลงราคา

บริ ษทั เพื่อนยา จํากัด
9,750.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งพ.303วันที่ 23/03/2565

บริ ษทั ไอ ดูเคชัน่ จํากัด
โทร. 081-855-7408
20,080.00

ราคาเหมาะสม

พม.024วันที่ 24/03/2565

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037455

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.304 ตรวจรับเมื่อ
: 24/03/2565
129 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการเรี ยนการสอน
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037467

เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/พม.025 ตรวจรับเมื่อ
: 25/03/2565

20,080.00

20,080.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไอ ดูเคชัน่ จํากัด
โทร. 081-855-7408
ตกลงราคา
20,080.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

130 ขออนุมตั ิซ้ือหนังสื อ"การบริ
หารเชิงกลยุทธ์" วิชา ทท
7203,7403 เทอม 2/2564
(ผศ.ดร.รักษ์พงศ์)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

3,717.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
3,717.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 3,717.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
3,717.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
529วันที่ 25/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/549 ตรวจรับเมื่อ :
29/03/2565
131 ขออนุมตั ิซ้ือ External
HARDDISK 2TB

4,601.00

4,601.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 4,601.00 0-2946-9001-3 4,601.00

774วันที่ 25/03/2565

4,601.00

4,601.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 4,601.00 0-2946-9001-3 4,601.00

กค.773วันที่ 25/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กว.186 ตรวจรับเมื่อ
: 31/03/2565
132 ขออนุมตั ิจดั ซื้อ External
HARDDISK 2TB
เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กว.185 ตรวจรับเมื่อ
: 31/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

133 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมเปลี่ยนอะไ
หล่ปั๊มนํ้าพุอาคารนวมินทรา
ธิราช

134 ขออนุมตั ิซ้ือยา

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

33,512.40

7,836.68

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
33,512.40 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั พี.วี. เซอร์วสิ
เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
ตกลงราคา
ซัพพลาย จํากัด โทร.
0-2918-7219 33,512.40

7,836.68 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไฮกริ ม จํากัด
7,836.68
ตกลงราคา

บริ ษทั พี.วี. เซอร์วสิ
เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
ซัพพลาย จํากัด โทร.
0-2918-7219 33,512.40

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.779วันที่ 25/03/2565

บริ ษทั ไฮกริ ม จํากัด
7,836.68

ราคาเหมาะสม

531วันที่ 28/03/2565

บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ
วิลเลจ จํากัด (มหาชน)
โทร. 0 2725 9000
171,200.00

ราคาเหมาะสม

กค.813วันที่ 28/03/2565

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65047008

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กศ.40 ตรวจรับเมื่อ :
28/03/2565
135 ขออนุมตั ิจา้ งฆ่าเชื้อใบปริ ญ
ญาบัตรด้วยแสง UVC

171,200.00

171,200.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ
วิลเลจ จํากัด (มหาชน)
ตกลงราคา
โทร. 0 2725 9000
171,200.00

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
อส.จ.6/65 ลว.
31/03/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

136 ขออนุมตั ิจดั จ้างทํานามบัตร
จํานวน 200 ใบ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,284.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,284.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บิ๊กแม็ค ดิจิตอล
ปริ้ นติง้ จํากัด 1,284.00
ตกลงราคา

บริ ษทั บิ๊กแม็ค ดิจิตอล
ปริ้ นติง้ จํากัด 1,284.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
คพ.3119วันที่ 28/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3120
ตรวจรับเมื่อ : 29/03/2565
137 ขออนุมตั ิซ้ือนํ้าดื่ม

4,399.84

4,399.84 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บุญรอดเทรดดิ้ง
จํากัด โทร. 02 659 2000
ตกลงราคา
4,399.84

บริ ษทั บุญรอดเทรดดิ้ง
จํากัด โทร. 02 659 2000
4,399.84

ราคาเหมาะสม

อว 7213/นต.130วันที่
28/03/2565

138 ขออนุมตั ิจา้ งจัดดอกไม้พร้อ
มจัดส่ง

2,000.00

ร้าน บุปผาพันธุ์ โทร.
2,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน บุปผาพันธุ์ โทร.
02-381-4577,02-382-2158 02-381-4577,02-382-215
ตกลงราคา
8 2,000.00
2,000.00

ราคาเหมาะสม

อว 7213/นต.136วันที่
28/03/2565

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ซีเอ็นเอ็น
กราฟิ กแอนด์อาร์ตโอเปอร์
ตกลงราคา
เรชัน่ โดย นายบุญเชิง
ทองสี โทร. 02-377-2228
3,600.00

ร้าน ซีเอ็นเอ็น
ราคาเหมาะสม
กราฟิ กแอนด์อาร์ตโอเปอ
ร์เรชัน่ โดย นายบุญเชิง
ทองสี โทร. 02-377-2228
3,600.00

798วันที่ 29/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.137 ตรวจรับเมื่อ
: 01/04/2565
139 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําบอร์ดนิท
รรศการผูท้ ี่ไ ด้รับโล่นราธิปฯ

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

140 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําดอกไม้เพื่
อใช้ใ นงานครบรอบปี ที่
56แห่งการสถาปนาสถาบัน

9,250.00

141 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุคอมพิวเ
ตอร์

12,295.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
9,250.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ดอกไม้ เอ ฟลอริ ส
9,250.00
ตกลงราคา

12,295.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 12,295.00
ตกลงราคา

ร้าน ดอกไม้ เอ ฟลอริ ส
9,250.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
810วันที่ 29/03/2565

ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 12,295.00

ราคาเหมาะสม

กค.793วันที่ 29/03/2565

ร้าน ต้อม Florist
2,150.00

ราคาเหมาะสม

งท.305วันที่ 31/03/2565

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65037564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.837 ตรวจรับเมื่อ
: 31/03/2565
142 ขออนุมตั ิจดั ซื้อกระเช้าดอกไ
ม้แสดงความยินดี
เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.306 ตรวจรับเมื่อ
: 01/04/2565

2,150.00

2,150.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ต้อม Florist
2,150.00
ตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

143 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อวิจยั นิ
เทศศาสตร์

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

3,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
3,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ศาสตราจารย์ พัชนี
เชยจรรยา 3,000.00
ตกลงราคา

ศาสตราจารย์ พัชนี
เชยจรรยา 3,000.00

ราคาเหมาะสม

2,640.00 เฉพาะเจาะจง/ รศ.ดร.อัศวิน
เนตรโพธิ์แก้ว 2,640.00
ตกลงราคา

รศ.ดร.อัศวิน
เนตรโพธิ์แก้ว 2,640.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7215/289วันที่
31/03/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7215/290 ตรวจรับเมื่อ :
31/03/2565
144 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อ
สื่ อศาสตร์ หลักการ แนวคิด
นวัตกรรม

2,640.00

อว 7215/291วันที่
31/03/2565

เลขที่ตรวจรับ : อว
7215/292 ตรวจรับเมื่อ :
31/03/2565

รวมขออนุมัติ 144 รายการ
รวมตรวจรับ 95 รายการ
รวมขออนุมัติท้งั หมด 144 รายการ
รวมตรวจรับทั้งหมด 95 รายการ

4,909,967.13

1,310,496.87
4,909,967.13
1,310,496.87

แบบ สขร.1

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 ซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจําห้อง
ปฏิบัติการโลจิสติกส์ จํานวน
2 หุ่นยนต์

วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)
1,999,830.00

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000.-บาท)
ปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ราคากลาง
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ที่ตกลงซื้อจ้าง
(บาท)
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1,999,830.00 วิธีประกวด 1. บจก.ไทย เอสดีเค
1,950,000.00 1. บจก.ไทย เอสดีเค
1,950,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ 22/2565 ลงวันที่ 4 มี.ค. 65
ราคาอิเล็ก
ข้อเสนอด้านเทคนิค
ทรอนิกส์
ถูกต้องครบถ้วน
(e-bidding)

2 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
ประมวลผลระดับสูง จํานวน
15 เครื่อง

697,500.00

689,989.50 วิธีประกวด 1. บจก.อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์
ราคาอิเล็ก 2. บจก.เอ็นทีพี
ทรอนิกส์ 3. บจก. เท็น ซอฟท์
(e-bidding)

568,170.00 1. บจก.อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์

568,170.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ 23/2565 ลงวันที่ 9 มี.ค. 65
ข้อเสนอด้านเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน

3 จ้างทําฐานข้อมูลกรณีศึกษาและ
บทความหรือบทสัมภาษณ์เป็น
เนื้อหาหนังสือของโครงการ
Sufficency Living Cases in
BCG Model (ระยะที่ 1)

1,740,000.00

1,740,000.00 วิธีคัดเลือก 1. บจก. ผโลไท ดีไซน์
2. บจก.พีอาร์ดีดี
3. บจก.วีพร้อม โซลูชั่น

1,740,000.00 1. บจก. ผโลไท ดีไซน์
1,950,000.00
1,800,000.00

1,710,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ 24/2565 ลงวันที่ 18 มี.ค. 65
ข้อเสนอด้านเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน

4 จ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง (SEP
Solution Database) ของ
ของ'โครงการพัฒนาคลังความรู้
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในรูป
แบบเว็บไซต์

2,190,000.00

2,190,000.00 วิธีคัดเลือก 1. บจก.ออเร้นจ์ เทคโนโลยี
โซลูชั่น
2. บจก. พอเพียงเพื่อยั่งยืน

1,444,500.00 1. บจก.ออเร้นจ์ เทคโนโลยี
โซลูชั่น
1,911,769.00

1,444,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ 25/2565 ลงวันที่ 24 มี.ค. 65
ข้อเสนอด้านเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน

