สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

1 ขออนุมตั ิจา้ งดูแลเว็บไซต์คณ
ะการจัดการการท่องเที่ยว
ปี งบประมาณ 2565

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

20,000.00

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
20,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นาย ธิปไตย อินทร์พลับ
20,000.00
ตกลงราคา

นาย ธิปไตย อินทร์พลับ
20,000.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
2327.1วันที่ 01/12/2564

42,800.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั มัชรู ม สตูดิโ อ
จํากัด 42,800.00
ตกลงราคา

บริ ษทั มัชรู ม สตูดิโ อ
จํากัด 42,800.00

ราคาเหมาะสม

3763วันที่ 01/12/2564

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127347

เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/2467.1 ตรวจรับเมื่อ :
17/12/2564
2 ขออนุมตั ิจา้ งจัดทําสื่ อประชา
สัมพันธ์
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127230

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สก.003 ตรวจรับเมื่อ
: 07/01/2565

42,800.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

3 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุการเกษต
ร จํานวน 4 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
3824วันที่ 01/12/2564

ร้าน
ราคาเหมาะสม
--------------(ซํ้า)------------- ประเสริ ฐการเกษตร
โทร. 086 058 5696
8,740.00

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง/ นายมานพ ศรี อุดม
2,600.00
ตกลงราคา

นายมานพ ศรี อุดม
2,600.00

ราคาเหมาะสม

คพ.5062วันที่ 01/12/2564

1,646.00

1,646.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน นํ้าดื่มริ นทิพย์
1,646.00
ตกลงราคา

ร้าน นํ้าดื่มริ นทิพย์
1,646.00

ราคาเหมาะสม

คพ.5064วันที่ 01/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127314

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส 193 ตรวจรับเมื่อ
: 23/12/2564
4 ขออนุมตั ิจดั จ้างจัดสถานที่
จํานวน 1 งาน

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
8,740.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน
--------------(ซํ้า)-----------ตกลงราคา
-- ประเสริ ฐการเกษตร
โทร. 086 058 5696
8,740.00

8,740.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5063
ตรวจรับเมื่อ : 07/12/2564
5 ขออนุมตั ิจดั ซื้อนํ้าดื่ม
จํานวน 4 รายการ
เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5065
ตรวจรับเมื่อ : 07/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

6 ขออนุมตั ิจดั ซื้อกระเช้าปี ใหม่

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

9,006.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
9,006.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง
จํากัด โทร. 02 526 7771
ตกลงราคา
9,006.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง
จํากัด โทร. 02 526 7771
9,006.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
งท.0027วันที่ 01/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127447

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งท.0028
ตรวจรับเมื่อ : 07/12/2564
7 ขออนุมตั ิจดั จ้างเจ้าหน้าที่ดูแ
ลสํานักงาน ศูนย์ฯ จ.ยะลา
ประจําเดือนธันวาคม 2564

7,000.00

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

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ติ๊งเน็ท
คอร์ปเปอร์เรชัน่ จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02-511-4742
4,280.00

งพ.187วันที่ 01/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127162

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.188 ตรวจรับเมื่อ
: 30/12/2564
8 ขออนุมตั ิเงินค่าซ่อมแซมเครื่
องดูดความชื้น
เลขที่ตรวจรับ : อว 7203/98
ตรวจรับเมื่อ : 04/01/2565

บริ ษทั ติ๊งเน็ท
คอร์ปเปอร์เรชัน่ จํากัด
โทร. 02-511-4742
4,280.00

ราคาเหมาะสม

อว 7203/11วันที่
01/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

9 ขออนุมตั ิเงินค่าซ่อมแซมเครื่
องผลิตโอโซน

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

50,000.00

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017269

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
50,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
สยามไซเบอร์ มาเก็ต โทร. สยามไซเบอร์ มาเก็ต
ตกลงราคา
โทร. 021302084
021302084 50,000.00
50,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7203/12วันที่
01/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว 7203/97
ตรวจรับเมื่อ : 04/01/2565
10 ขออนุมตั ิเงินค่าประชาสัมพัน
ธ์โ ครงการ EMBA
(ค่าบูสโพสต์)

6,034.00

6,034.00 เฉพาะเจาะจง/ นายสันติสุข คนสะอาด
โทร. 088 176 0201
ตกลงราคา
6,034.00

นายสันติสุข คนสะอาด
โทร. 088 176 0201
6,034.00

ราคาเหมาะสม

อว 7203/EMBA/8วันที่
01/12/2564
เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
บธ.จ.(งพ.)3/65 ลว.
01/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017036

เลขที่ตรวจรับ : อว 7203/82
ตรวจรับเมื่อ : 04/01/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

11 ขออนุมตั ิจดั ซื้อเครื่ องคํานวณ
ทางการเงินประกอบการสอน
Intensive Course

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

6,300.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
6,300.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั โอเพ่นเทค จํากัด
โทร. 0-2679-8008
ตกลงราคา
6,300.00

บริ ษทั โอเพ่นเทค จํากัด
โทร. 0-2679-8008
6,300.00

ราคาเหมาะสม

47,790.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ลีดเดอร์ แอนด์
รี ดเดอร์ จํากัด โทร. 0
ตกลงราคา
2720 3476-7 47,790.00

บริ ษทั ลีดเดอร์ แอนด์
รี ดเดอร์ จํากัด โทร. 0
2720 3476-7 47,790.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว
7203/FlexCFIRM/3วันที่
01/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017387

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/104 ตรวจรับเมื่อ :
27/12/2564
12 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอนวิชา Intensive
Course
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127260

เลขที่ตรวจรับ : อว 7203/77
ตรวจรับเมื่อ : 14/12/2564

47,790.00

อว
7203/FlexMBA/21วันที่
01/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

13 ขอออนุมตั ิเงินค่าประชาสัมพั
นธ์ (ค่าบูสโพสต์)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

8,062.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7203/IMBA/5วันที่
01/12/2564

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
8,062.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวอนุตตรา เงินรอด
8,062.00
ตกลงราคา

นางสาวอนุตตรา เงินรอด
8,062.00

ราคาเหมาะสม

17,110.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ลีดเดอร์ แอนด์
รี ดเดอร์ จํากัด โทร. 0
ตกลงราคา
2720 3476-7 17,110.00

บริ ษทั ลีดเดอร์ แอนด์
รี ดเดอร์ จํากัด โทร. 0
2720 3476-7 17,110.00

ราคาเหมาะสม

อว
7203/ProMBA/16วันที่
01/12/2564

ราคาเหมาะสม

อว 7204/1048วันที่
01/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017188

เลขที่ตรวจรับ : อว 7203/93
ตรวจรับเมื่อ : 05/01/2565
14 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการอสนวิชา Intensive
Course

17,110.00

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127260

เลขที่ตรวจรับ : อว 7203/76
ตรวจรับเมื่อ : 14/12/2564
15 ขออนุมตั ิประชาสัมพันธ์หลัก
สูตร โดยการบูสต์โ พสต์
เลขที่ตรวจรับ : อว
7204/1080 ตรวจรับเมื่อ :
02/12/2564

995.00

995.00 เฉพาะเจาะจง/ Facebook Ireland Limited Facebook Ireland
995.00
Limited 995.00
ตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

16 ขออนุมตั ิจา้ งทําช่อดอกไม้

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,000.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน กุสุมาฟลอรี สท์ โทร. ร้าน กุสุมาฟลอรี สท์
0-2731-5130 1,000.00 โทร. 0-2731-5130
ตกลงราคา
1,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7213/นต.037วันที่
01/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.038 ตรวจรับเมื่อ
: 03/12/2564
17 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาผูป้ ระสาน
งานหลักสูตร ธันวาคม 2564
(วัฒนัน พรเลิศพงศ์)
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65127423

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.054 ตรวจรับเมื่อ
: 30/12/2564

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นายวัฒนัน พรเลิศพงศ์
19,000.00
ตกลงราคา

นายวัฒนัน พรเลิศพงศ์
19,000.00

ราคาเหมาะสม

อว 7213/นต.053วันที่
01/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

18 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาผูป้ ระสาน
งานหลักสูตร ธันวาคม 2564
(เขมจิรา คณนาธรรม)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

19,000.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
นางสาวเขมจิรา
19,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวเขมจิรา
คณนาธรรม โทร. 084 065 คณนาธรรม โทร. 084
ตกลงราคา
065 4421 19,000.00
4421 19,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7213/นต.055วันที่
01/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65127423

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.056 ตรวจรับเมื่อ
: 30/12/2564
19 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาผูป้ ระสาน
งานหลักสูตร ธันวาคม 2564
(วรวิชญ์ วงศ์วศวัฒน์)
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027295

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.058 ตรวจรับเมื่อ
: 30/12/2564

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นายวรวิชญ์ วงศ์วศวัฒน์
19,000.00
ตกลงราคา

นายวรวิชญ์ วงศ์วศวัฒน์
19,000.00

ราคาเหมาะสม

อว 7213/นต.057วันที่
01/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

20 ขออนุมตั ิเช่าเครื่ องถ่ายเอกสา
ร ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7213/นต.071วันที่
01/12/2564

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
3,926.14 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั มหาจําเริ ญ จํากัด
โทร. 02-736-1176
ตกลงราคา
3,926.14

บริ ษทั มหาจําเริ ญ จํากัด
โทร. 02-736-1176
3,926.14

ราคาเหมาะสม

1,748.00

1,748.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป
จํากัด โทร. 02-173-1000
ตกลงราคา
1,748.00

บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป
จํากัด โทร. 02-173-1000
1,748.00

ราคาเหมาะสม

อว 7215/1440วันที่
01/12/2564

1,881.00

1,881.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จํากัด บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์
จํากัด โทร. 02 729 8523
โทร. 02 729 8523
ตกลงราคา
1,881.00
1,881.00

ราคาเหมาะสม

อว7214/วช1721วันที่
01/12/2564

3,926.14

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.072 ตรวจรับเมื่อ
: 13/01/2565
21 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว
เลขที่ตรวจรับ : อว
7215/1441 ตรวจรับเมื่อ :
13/12/2564
22 ขออนุมตั ิจดั ซื้อ
TESTSEALABS 2 IN 1
ATK
เลขที่ตรวจรับ : อว
7214/วช1722 ตรวจรับเมื่อ
: 22/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

23 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประเ
ภท eBook Academic
Collection

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

366,226.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
366,226.00 เฉพาะเจาะจง/ EBSCO International
โทร. +668 1258 3333
ตกลงราคา
366,226.00

EBSCO International
โทร. +668 1258 3333
366,226.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
3755วันที่ 02/12/2564

บริ ษทั เดอะ บี-โนว์เลดจ์
จํากัด โทร. 02-331-2824
87,115.50

ราคาเหมาะสม

3756วันที่ 02/12/2564

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127385

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/53.1 ตรวจรับเมื่อ :
28/12/2564
24 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อ 14
รายการ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127386

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/53.3 ตรวจรับเมื่อ :
28/12/2564

87,115.50

87,115.50 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เดอะ บี-โนว์เลดจ์
จํากัด โทร. 02-331-2824
ตกลงราคา
87,115.50

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

25 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อ 18
รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

87,853.50

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
87,853.50 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เดอะ บี-โนว์เลดจ์
จํากัด โทร. 02-331-2824
ตกลงราคา
87,853.50

บริ ษทั เดอะ บี-โนว์เลดจ์
จํากัด โทร. 02-331-2824
87,853.50

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
3757วันที่ 02/12/2564

นางสาวปิ ยาภรณ์
คุณาธรรม 1,188.00

ราคาเหมาะสม

3784วันที่ 02/12/2564

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127387

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/53.4 ตรวจรับเมื่อ :
28/12/2564
26 ขออนุมตั ิจดั จ้างถ่ายเอกสาร

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ศปจ.236
ตรวจรับเมื่อ : 13/12/2564

1,188.00

1,188.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวปิ ยาภรณ์
คุณาธรรม 1,188.00
ตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

27 ขออนุมตั ิค่าจ้างเปลี่ยนกระจ
กขอบอลูมิเนียมบานเลื่อนช่อ
งเซอร์วสิ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

19,000.00

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
19,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นายพรชัย ปราชญ์เปรื่ อง
19,000.00
ตกลงราคา

นายพรชัย ปราชญ์เปรื่ อง
19,000.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
กค.3740วันที่ 02/12/2564

50,718.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ออพติมมั่ เทรดดิ้ง
จํากัด โทร. 0 2726-0500
ตกลงราคา
ต่อ18 50,718.00

บริ ษทั ออพติมมั่ เทรดดิ้ง
จํากัด โทร. 0 2726-0500
ต่อ18 50,718.00

ราคาเหมาะสม

กค.3761วันที่ 02/12/2564

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017258

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201กศ.009 ตรวจรับเมื่อ :
21/12/2564
28 ขออนุมตั ิซ้ือถังต้มนํ้าไฟฟ้า 3
เครื่ อง
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127251

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส190 ตรวจรับเมื่อ :
16/12/2564

50,718.00

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

29 ขออนุมตั ิจดั จ้างเช่าโต๊ะกลม
พร้อมเก้าอี้ จํานวน 10 ชุด

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

3,500.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
3,500.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน วิไ ล2555 โทร. 086
634 3225 3,500.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

ร้าน วิไ ล2555 โทร. 086
634 3225 3,500.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
คพ.5060วันที่ 02/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5061
ตรวจรับเมื่อ : 07/12/2564
30 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหมึกพิมพ์ดาํ
(อ.ธัชวรรณ)

1,830.00

1,830.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) ราคาเหมาะสม
จํากัด 1,830.00
จํากัด 1,830.00
ตกลงราคา

อว 7203/22วันที่
02/12/2564

3,305.00

3,305.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ทเวนตี้โ ฟร์ ช้อปปิ้ ง บริ ษทั ทเวนตี้โ ฟร์
จํากัด โทร. 02 071 2400 ช้อปปิ้ ง จํากัด โทร. 02
ตกลงราคา
071 2400 3,305.00
3,305.00

อว 7205/งท.11/2565วันที่
02/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/100 ตรวจรับเมื่อ :
19/01/2565
31 ขออนุมตั ิจดั ซื้อกล้อง
Logitech Webcam C925e
จํานวน 1 ตัว
เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งท.11.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 07/12/2564

ราคาเหมาะสม

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

32 ขออนุมตั ิจดั จ้างตรายาง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

960.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
960.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั สหชัยออฟฟิ ศ
จํากัด โทร. 023781169
ตกลงราคา
960.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7215/1425วันที่
02/12/2564

บริ ษทั สหชัยออฟฟิ ศ
จํากัด โทร. 023781169
960.00

ราคาเหมาะสม

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เลี่ยงเฮงเทรดดิ้ง
11,877.00

ราคาเหมาะสม

อว 7215/1427วันที่
02/12/2564

ราคาเหมาะสม

อว 7215/1431วันที่
02/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7215/1426 ตรวจรับเมื่อ :
13/12/2564
33 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําของที่ระลึ
ก สเปรย์แอลกอฮอล์

11,877.00

11,877.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เลี่ยงเฮงเทรดดิ้ง
ตกลงราคา
11,877.00

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017293

เลขที่ตรวจรับ : อว
7215/1428 ตรวจรับเมื่อ :
20/12/2564
34 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําของที่ระลึ
ก ถุงหูรูดขนาด 3*7 นิ้ว
เลขที่ตรวจรับ : อว
7215/1432 ตรวจรับเมื่อ :
17/12/2564

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ถุงผ้าถูกใจ 2,400.00 ร้าน ถุงผ้าถูกใจ
2,400.00
ตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

35 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุอุปกรณ์จดั
กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาเทอม 2/64

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

5,004.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
บริ ษทั บีทูเอส จํากัด
5,004.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บีทูเอส จํากัด
(สาขาพาซิโ อ สุขาภิบาล 3) (สาขาพาซิโ อ สุขาภิบาล
ตกลงราคา
3) 5,004.00
5,004.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
3769วันที่ 03/12/2564

ราคาเหมาะสม

3778วันที่ 03/12/2564

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017237

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กศ.008 ตรวจรับเมื่อ
: 17/12/2564
36 ขออนุมตั ิจา้ งทําพานดอกไม้

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127206

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สบ.411 ตรวจรับเมื่อ
: 07/12/2564

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ดอกไม้ เอ ฟลอริ ส
3,300.00
ตกลงราคา

ร้าน ดอกไม้ เอ ฟลอริ ส
3,300.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

37 ขออนุมตั ิจา้ งทําตรายาง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

5,510.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
5,510.00 เฉพาะเจาะจง/ นายอนุชา บุญศิริ
5,510.00
ตกลงราคา

นายอนุชา บุญศิริ
5,510.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
กค.3759วันที่ 03/12/2564

บริ ษทั เอ็ม วอเตอร์ จํากัด
โทร. 0-2712-7272
16,088.52

ราคาเหมาะสม

กค.3765วันที่ 03/12/2564

บริ ษทั พี.ดับบลิว.มีเดีย
(ไทยแลนด์) จํากัด
499,690.00

ราคาเหมาะสม

กค.3771วันที่ 03/12/2564

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127104

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.3817
ตรวจรับเมื่อ : 08/12/2564
38 ขออนุมตั ิจดั ซื้อนํ้าดื่ม จํานวน
537 ถัง

16,088.52

16,088.52 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เอ็ม วอเตอร์ จํากัด
โทร. 0-2712-7272
ตกลงราคา
16,088.52

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127103

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.3801
ตรวจรับเมื่อ : 08/12/2564
39 ขออนุมตั ิจา้ งการพัฒนาและ
ปรับปรุ งระบบ
e-learning.nida.ac.th

499,690.00

499,690.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั พี.ดับบลิว.มีเดีย
(ไทยแลนด์) จํากัด
ตกลงราคา
499,690.00

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
สพ.จ.(งร.)1/65 ลว.
20/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

40 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุสาํ นักงาน
จํานวน 14 รายการ
(กองแผนงาน)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

11,578.47

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
11,578.47 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
11,578.47

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
11,578.47

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
กค.3813วันที่ 03/12/2564

บริ ษทั โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
(สาขารามคําแหง) โทร.
0 2831 6000 1,876.00

ราคาเหมาะสม

งท.197วันที่ 03/12/2564

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127328

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กผ.639 ตรวจรับเมื่อ
: 21/12/2564
41 ขออนุมตั ิจดั ซื้อรางปลัก๊ ไฟ

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.198 ตรวจรับเมื่อ
: 13/12/2564

1,876.00

1,876.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ตกลงราคา
(สาขารามคําแหง) โทร. 0
2831 6000 1,876.00

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

42 ขออนุมตั ิเช่าสถานที่ออกบูธ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

9,000.00

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127347

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
9,000.00 เฉพาะเจาะจง/ PATA Thailand Chapter
Secretariat Graduate
ตกลงราคา
School of Tourism
Management (GSTM)
9,000.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

PATA Thailand Chapter ราคาเหมาะสม
Secretariat Graduate
School of Tourism
Management (GSTM)
9,000.00

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
2344.1วันที่ 07/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/2413.1 ตรวจรับเมื่อ :
13/12/2564
43 ขออนุมตั ิจดั ซื้อกระเช้าของข
วัญปี ใหม่
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127334

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/นป.381 ตรวจรับเมื่อ
: 21/12/2564

13,600.00

13,600.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตกลงราคา
13,600.00

บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
13,600.00

ราคาเหมาะสม

3783วันที่ 07/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

44 ขออนุมตั ิค่าบริ การทัศนศึกษ
าโครงการสัมมนากองบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจําปี งบประมาณ 2565

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

220,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
220,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั แอซเซอร์ เจอร์นี่
จํากัด 220,000.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั แอซเซอร์ เจอร์นี่
จํากัด 220,000.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
3786วันที่ 07/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
บค.จ.(งร.)1/65 ลว.
09/12/2564
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127245

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/บค.จ.98
ตรวจรับเมื่อ : 24/12/2564
45 ขออนุมตั ิจดั ทําป้ ายไวนิล

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สก.550 ตรวจรับเมื่อ
: 22/12/2564

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ซีเอ็นเอ็น
กราฟิ กแอนด์อาร์ตโอเปอร์
ตกลงราคา
เรชัน่ โดย นายบุญเชิง
ทองสี โทร. 02-377-2228
2,000.00

ร้าน ซีเอ็นเอ็น
ราคาเหมาะสม
กราฟิ กแอนด์อาร์ตโอเปอ
ร์เรชัน่ โดย นายบุญเชิง
ทองสี โทร. 02-377-2228
2,000.00

3814วันที่ 07/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

46 ขออนุมตั ิจดั ทําป้ ายไวนิลพิม
พ์อิงค์เจ็ท

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
3815วันที่ 07/12/2564

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

3,278.48

3,278.48 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ออพติมมั่ เทรดดิ้ง
จํากัด โทร. 0 2726-0500
ตกลงราคา
ต่อ18 3,278.48

บริ ษทั ออพติมมั่ เทรดดิ้ง
จํากัด โทร. 0 2726-0500
ต่อ18 3,278.48

ราคาเหมาะสม

3867วันที่ 07/12/2564

2,875.00

2,875.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวธนัชพร สารัมย์
2,875.00
ตกลงราคา

นางสาวธนัชพร สารัมย์
2,875.00

ราคาเหมาะสม

กค.3834วันที่ 07/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127231

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สก.551 ตรวจรับเมื่อ
: 22/12/2564
47 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

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

5,700.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว 7215/16
ตรวจรับเมื่อ : 06/01/2565
48 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมผ้าประกอบ
การจัดเลี้ยงห้องประชุม
สัมมนา
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127416

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส.6 ตรวจรับเมื่อ :
12/01/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

49 ขออนุมตั ิจดั ซื้อโต๊ะประชุม
จํานวน 2 ชุด พร้อมเก้าอี้
จํานวน 14 ตัว

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

81,850.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
81,850.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั
ยู.เค.ซี.เฟอร์นิเจอร์(1996)
ตกลงราคา
จํากัด 81,850.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

บริ ษทั
ราคาเหมาะสม
ยู.เค.ซี.เฟอร์นิเจอร์(1996)
จํากัด 81,850.00

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
คพ.5038วันที่ 07/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017272

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5075
ตรวจรับเมื่อ : 07/01/2565
50 ขอนุมตั ิจดั ซื้อกล่องสําหรับส่
งเอกสาร จํานวน 1 รายการ
เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5067
ตรวจรับเมื่อ : 10/12/2564

760.00

760.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ยูดี
โพสต์บ๊อกซ์ 760.00
ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ยูดี
โพสต์บ๊อกซ์ 760.00

ราคาเหมาะสม

คพ.5066วันที่ 07/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

51 ขออนุมตั ิจดั จ้างถ่ายพร้อมตัด
ต่อ Clip VDO นักศึกษา
ป.เอก พค.
เพื่อจัดโครงการเสวนาฯ
รู ปแบบออนไลน์

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

7,000.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
7,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั อาร์เอสวีพี ครี เอชัน่ บริ ษทั อาร์เอสวีพี
จํากัด โทร. 094 564 0805 ครี เอชัน่ จํากัด โทร. 094
ตกลงราคา
564 0805 7,000.00
7,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งปอ.พค.227วันที่
07/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017340

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งปอ.พค.228
ตรวจรับเมื่อ : 24/12/2564
52 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอนโครงการ
Intensive
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017400

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/105 ตรวจรับเมื่อ :
27/12/2564

9,120.00

9,120.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ราคาเหมาะสม
กษตรศาสตร์ 9,120.00 กษตรศาสตร์ 9,120.00
ตกลงราคา

อว
7203/FlexCFIRM/1วันที่
07/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

53 ขออนุมตั ิจา้ ง Edit
งานวิจยั เรื่ อง "Are Bitcoin
and gold safe-haven
Evidence from Thailand"

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

3,062.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
3,062.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั พิสูจน์อกั ษร เอเซีย บริ ษทั พิสูจน์อกั ษร เอเซีย ราคาเหมาะสม อว 7204/1149วันที่
07/12/2564
(ประเทศไทย) จํากัด โทร. (ประเทศไทย) จํากัด
ตกลงราคา
02 381 7389 3,062.00
โทร. 02 381 7389
3,062.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7204/1151 ตรวจรับเมื่อ :
17/12/2564
54 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําตรายางห
มึกในตัว
เลขที่ตรวจรับ : อว
7214/วช1705 ตรวจรับเมื่อ
: 09/12/2564

820.00

820.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน บ้านป้ าย 820.00
ตกลงราคา

ร้าน บ้านป้ าย 820.00

ราคาเหมาะสม

อว7214/วช1704วันที่
07/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

55 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาบริ การจัด
สัมมนาและศึกษาดูงาน ณ
จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดเชียงใหม่

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

214,500.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
บริ ษทั ดับเบิ้ลนายน์
214,500.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ดับเบิ้ลนายน์
เอเจนซี่ จํากัด 214,500.00 เอเจนซี่ จํากัด
ตกลงราคา
214,500.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
351วันที่ 08/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
พม.จ.(งท.)1/65 ลว.
09/12/2564
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127409

เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/386 ตรวจรับเมื่อ :
24/12/2564
56 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127162

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.3926
ตรวจรับเมื่อ : 17/12/2564

12,230.10

12,230.10 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 12,230.10 0-2946-9001-3
12,230.10

กค.3800วันที่ 08/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

57 ขออนุมตั ิซ่อมและเปลี่ยนอุป
กรณ์ชุดเพิ่มแรงดันนํ้าประจํา
อาคาร

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

160,072.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
160,072.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั วัน โอ โฟร์ เทค
จํากัด โทร. 0 3441 1543
ตกลงราคา
160,072.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั วัน โอ โฟร์ เทค
จํากัด โทร. 0 3441 1543
160,072.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
กค.3833วันที่ 08/12/2564

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
ยธ.จ.(งป.)15/65 ลว.
15/12/2564
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127410

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ยธ.3 ตรวจรับเมื่อ :
05/01/2565
58 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุคอมพิวเ
ตอร์ จํานวน 1 รายการ
(รศ.ดร.พลอย)
เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5054
ตรวจรับเมื่อ : 13/12/2564

3,440.00

3,440.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไอที ซิต้ ี จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
02-656-5030-45
3,440.00

บริ ษทั ไอที ซิต้ ี จํากัด
(มหาชน) โทร.
02-656-5030-45
3,440.00

ราคาเหมาะสม

คพ.5051วันที่ 08/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

59 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุคอมพิวเ
ตอร์ จํานวน 1 รายการ
(ศ.ดร.พลภัทร)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

3,440.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
3,440.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไอที ซิต้ ี จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
02-656-5030-45
3,440.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั ไอที ซิต้ ี จํากัด
(มหาชน) โทร.
02-656-5030-45
3,440.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
คพ.5052วันที่ 08/12/2564

ราคาเหมาะสม

งท.177วันที่ 08/12/2564

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5053
ตรวจรับเมื่อ : 13/12/2564
60 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําป้ ายชื่อคณ
ะใหม่ (หน้าคณะ ชั้น16
นวมินฯ)
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017085

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.178 ตรวจรับเมื่อ
: 06/01/2565

37,985.00

37,985.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั แม็กซ์เวล แอลอีดี บริ ษทั แม็กซ์เวล แอลอีดี
ไลท์ติ้ง ดีไ ซน์ จํากัด โทร. ไลท์ติ้ง ดีไ ซน์ จํากัด
ตกลงราคา
0-2045-5045 37,985.00 โทร. 0-2045-5045
37,985.00

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

61 ขออนุมตั ิจดั ซื้อตําราวิชาการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งพ.203วันที่ 08/12/2564

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยร
ามคําแหง โทร. 0 2310
8757-9 ต่อ 1101
2,091.00

ราคาเหมาะสม

2,290.00

2,290.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เมอร์คูลาร์ จํากัด
โทร. 02 030 0091
ตกลงราคา
2,290.00

บริ ษทั เมอร์คูลาร์ จํากัด
โทร. 02 030 0091
2,290.00

ราคาเหมาะสม

อว 7203/29วันที่
08/12/2564

33,063.00

33,063.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั อัพเปอร์
คอมพิวเตอร์ จํากัด โทร.
ตกลงราคา
02-721-2889 33,063.00

บริ ษทั อัพเปอร์
คอมพิวเตอร์ จํากัด โทร.
02-721-2889 33,063.00

ราคาเหมาะสม

อว 7205/งท.10/2565วันที่
08/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.204 ตรวจรับเมื่อ
: 08/12/2564
62 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหัวชาร์จ
Aukey อ.สันติ

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
2,091.00 เฉพาะเจาะจง/ สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรา
มคําแหง โทร. 0 2310
ตกลงราคา
8757-9 ต่อ 1101
2,091.00

2,091.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/109 ตรวจรับเมื่อ :
27/01/2565
63 ขออนุมตั ิจดั ซื้อเครื่ องคอมพิว
เตอร์แบบพกพา จํานวน 1
เครื่ อง
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127155

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งท.10.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 19/01/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

64 ขออนุมตั ิจดั ซื้อชุดไมโครสา
ยและไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

89,998.88

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127491

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
89,998.88 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เลนโซ่
อินเตอร์เทรด จํากัด โทร.
ตกลงราคา
02-375-2425-33
89,998.88

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

บริ ษทั เลนโซ่
ราคาเหมาะสม
อินเตอร์เทรด จํากัด โทร.
02-375-2425-33
89,998.88

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
355วันที่ 09/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/369 ตรวจรับเมื่อ :
27/12/2564
65 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาจัดทําระบ
บโลกเสมือนจริ งเพื่อจําลองก
ารซื้อสิ นค้าในร้านสะดวกซื้อ

400,000.00

400,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บี ออน อิท จํากัด
400,000.00
ตกลงราคา

บริ ษทั บี ออน อิท จํากัด
400,000.00

ราคาเหมาะสม

กค.3962วันที่ 09/12/2564

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
บธ.จ.(งป.)3/65 ลว.
22/12/2564
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017188

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/00030.1 ตรวจรับเมื่อ
: 10/01/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

66 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําเสื้ อโปโล
คณะใหม่

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

9,790.50

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
9,790.50 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั สยามพรี เมี่ยมพลัส บริ ษทั สยามพรี เมี่ยมพลัส ราคาเหมาะสม งท.189วันที่ 09/12/2564
อินเตอร์แฟบริ ค จํากัด
อินเตอร์แฟบริ ค จํากัด
ตกลงราคา
9,790.50
9,790.50

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017383

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.190 ตรวจรับเมื่อ
: 25/01/2565
67 ขออนุมตั ิจดั ซื้อตําราวิชาการ

1,678.75

1,678.75 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 1,678.75 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
1,678.75

ราคาเหมาะสม

งปอ.กย.183วันที่
09/12/2564

11,900.00

11,900.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 11,900.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
11,900.00

ราคาเหมาะสม

งปอ.พค.181วันที่
09/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งปอ.กย.184
ตรวจรับเมื่อ : 09/12/2564
68 ขออนุมตั ิจดั ซื้อตําราวิชาการ

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127141

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งปอ.พค.182
ตรวจรับเมื่อ : 09/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

69 ขออนุมตั ิจดั ซื้อตําราวิชาการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

3,780.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
3,780.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 3,780.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
3,780.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งปอ.พค.185วันที่
09/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งปอ.พค.186
ตรวจรับเมื่อ : 09/12/2564
70 ขออนุมตั ิจดั ซื้อตําราวิชาการ

3,179.00

3,179.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 3,179.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
3,179.00

ราคาเหมาะสม

งพ.179วันที่ 09/12/2564

ราคาเหมาะสม

อว 7215/1469.1วันที่
09/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.180 ตรวจรับเมื่อ
: 09/12/2564
71 ขออนุมตั ิจดั ซื้อ LAN

เลขที่ตรวจรับ : อว
7215/1469.2 ตรวจรับเมื่อ :
17/12/2564

150.00

บริ ษทั เจ ไอ
150.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เจ ไอ
บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ ป จํากัด บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ ป
ตกลงราคา
จํากัด 150.00
150.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

72 ขออนุมตั ิจดั ซื้อเครื่ องคิดเลข
CASIO

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

425.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
425.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท (ไทย) ราคาเหมาะสม งท.195วันที่ 10/12/2564
จํากัด 425.00
จํากัด 425.00
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.196 ตรวจรับเมื่อ
: 13/12/2564
73 ขออนุมตั ิจดั ซื้อ Google Nest
Mini (ลําโพง) อ.ประดิษฐ์
วรรณรัตน์

2,290.00

2,290.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
02-714-5777 2,290.00

บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด
(มหาชน) โทร.
02-714-5777 2,290.00

ราคาเหมาะสม

อว 7203/15วันที่
10/12/2564

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สไมล์
ช๊อป 900.00
ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สไมล์
ช๊อป 900.00

ราคาเหมาะสม

3855วันที่ 13/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว 7203/79
ตรวจรับเมื่อ : 16/12/2564
74 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุคอมพิวเ
ตอร์ 1 รายการ
เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กบ41/64
ตรวจรับเมื่อ : 28/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

75 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาบริ การผูต้ ร
วจสอบบัญชี

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
10,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวศิณพา
วิริยธนานนท์ 10,000.00
ตกลงราคา

นางสาวศิณพา
วิริยธนานนท์ 10,000.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
3930วันที่ 13/12/2564

66,639.60

66,639.60 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
66,639.60

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
66,639.60

ราคาเหมาะสม

3988วันที่ 13/12/2564

25,178.00

25,178.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 25,178.00
ตกลงราคา

ร้าน เอทีที ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์ 25,178.00

ราคาเหมาะสม

กค.3843วันที่ 13/12/2564

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

10,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027302

เลขที่ตรวจรับ : อว 7208/42
ตรวจรับเมื่อ : 15/02/2565
76 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุโ สตทัศนู
ปกรณ์ จํานวน 4 รายการ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017351

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สท 007 ตรวจรับเมื่อ
: 21/01/2565
77 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุคอมพิวเ
ตอร์
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127225

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.3906
ตรวจรับเมื่อ : 15/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

78 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาจัดทํา Use
Case สําหรับกรณี ศึกษา
Geographic Information
System

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

110,000.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
บริ ษทั อีเอสอาร์ไ อ
110,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั อีเอสอาร์ไ อ
(ประเทศไทย) จํากัด โทร. (ประเทศไทย) จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 678-0707
678-0707 110,000.00
110,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
กค.3857วันที่ 13/12/2564

เลขที่ใ บสัง่ จ้าง :
บธ.จ.(งป.)2/65 ลว.
16/12/2564
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017189

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/00021.1 ตรวจรับเมื่อ
: 04/01/2565
79 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อม Printer
P2055dn จํานวน 1 เครื่ อง
เลขที่ตรวจรับ : อว 7208/41
ตรวจรับเมื่อ : 30/12/2564

2,033.00

2,033.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด คิงส์
วิชนั่ เทคโนโลยี โทร.
ตกลงราคา
0-2914-9151,
02-946-7100 2,033.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด คิงส์
วิชนั่ เทคโนโลยี โทร.
0-2914-9151,
02-946-7100 2,033.00

ราคาเหมาะสม

กค.3932วันที่ 13/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

80 ขออนุมตั ิจดั จ้างทํา Art Work โบว์ชวั ร์ MPPM
กทม. จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

2,140.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
2,140.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ทีพีเอ็น ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ทีพีเอ็น ราคาเหมาะสม คพ.5049วันที่ 13/12/2564
เพรส โทร. 0 2941 9970-1 เพรส โทร. 0 2941
ตกลงราคา
9970-1 2,140.00
2,140.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5050
ตรวจรับเมื่อ : 20/12/2564
81 ขออนุมตั ิจดั จ้างตรวจเช็คคอ
มพิวเตอร์
และคอมพิวเตอร์โ น๊ตบุ๊ค
จํานวน 2 รายการ
เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5071
ตรวจรับเมื่อ : 15/12/2564

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน อุดรโอเอ
คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วสิ
ตกลงราคา
โทร. 0 4232 1908-9
1,000.00

ร้าน อุดรโอเอ
คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิ
ส โทร. 0 4232 1908-9
1,000.00

ราคาเหมาะสม

คพ.5070วันที่ 13/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

82 ขออนุมตั ิจดั จ้างติดตั้งอุปกร
ณ์ จํานวน 2 งาน

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,000.00

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5073
ตรวจรับเมื่อ : 17/12/2564
83 ขออนุมตั ิจดั ซื้อเครื่ องคํานวณ
ทางการเงิน

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
4,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน อุดรโอเอ
คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วสิ
ตกลงราคา
โทร. 0 4232 1908-9
4,000.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ร้าน อุดรโอเอ
คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิ
ส โทร. 0 4232 1908-9
4,000.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
คพ.5072วันที่ 13/12/2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั โอเพ่นเทค จํากัด
โทร. 0-2679-8008
ตกลงราคา
30,000.00

บริ ษทั โอเพ่นเทค จํากัด
โทร. 0-2679-8008
30,000.00

ราคาเหมาะสม

อว 7203/IMBA/4วันที่
13/12/2564

58,000.00

58,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั โอเพ่นเทค จํากัด
โทร. 0-2679-8008
ตกลงราคา
58,000.00

บริ ษทั โอเพ่นเทค จํากัด
โทร. 0-2679-8008
58,000.00

ราคาเหมาะสม

อว
7203/ProMBA/17วันที่
13/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017119

เลขที่ตรวจรับ : อว 7203/87
ตรวจรับเมื่อ : 27/12/2564
84 ขออนุมตั ิจดั ซื้อเครื่ องคํานวณ
ทางการเงิน

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017118

เลขที่ตรวจรับ : อว 7203/88
ตรวจรับเมื่อ : 27/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

85 ขออนุมตั ิเช่าเหมารถตูพ้ ร้อม
คนขับ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

2,600.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
2,600.00 เฉพาะเจาะจง/ นายชุติพนธ์ คงสมนึก
2,600.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

นายชุติพนธ์ คงสมนึก
2,600.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว7214/วช1710วันที่
13/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7214/วช1711 ตรวจรับเมื่อ
: 15/12/2564
86 ขออนุมตั ิจดั จ้างสําเนาเอกสา
รสํานักงาน

2,999.70

2,999.70 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ริ โ ก้ (ประเทศไทย) บริ ษทั ริ โ ก้
จํากัด โทร. 02-088-8888 (ประเทศไทย) จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02-088-8888
2,999.70
2,999.70

1,009.50

1,009.50 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ซุปเปอร์ชีป จํากัด
1,009.50
ตกลงราคา

เลขที่ตรวจรับ : อว
7214/วช1743 ตรวจรับเมื่อ
: 21/01/2565
87 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุงานบ้านงา
นครัว 9 รายการ
เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/2455.2 ตรวจรับเมื่อ :
16/12/2564

บริ ษทั ซุปเปอร์ชีป จํากัด
1,009.50

ราคาเหมาะสม

อว7214/วช1742วันที่
13/12/2564

ราคาเหมาะสม

2414.1วันที่ 14/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

88 ขออนุมตั ิซ้ือกระเช้าปี ใหม่

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

58,890.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
58,890.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตกลงราคา
58,890.00

บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
58,890.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
3862วันที่ 14/12/2564

ร้าน Experience Shop
3,000.00

ราคาเหมาะสม

3863วันที่ 14/12/2564

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127485

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สภ.371 ตรวจรับเมื่อ
: 28/12/2564
89 ขออนุมตั ิจา้ งทํานามบัตร

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127459

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/นป.390 ตรวจรับเมื่อ
: 28/12/2564

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน Experience Shop
3,000.00
ตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

90 ขออนุมตั ิจดั ซื้อกระเช้าของข
วัญปี ใหม่

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

12,610.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
12,610.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บาสเก็ตเทียร์
(ประเทศไทย) จํากัด
ตกลงราคา
12,610.00

บริ ษทั บาสเก็ตเทียร์
(ประเทศไทย) จํากัด
12,610.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
3864วันที่ 14/12/2564

บริ ษทั ที.เอช.นิค จํากัด
โทร. 02-561-8031
856.00

ราคาเหมาะสม

3865วันที่ 14/12/2564

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127379

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/นป.382 ตรวจรับเมื่อ
: 21/12/2564
91 ขออนุมตั ิต่ออายุโ ดเมนเนม
nida.ac.th
เลขที่ตรวจรับ : อว
7210/717 ตรวจรับเมื่อ :
30/12/2564

856.00

856.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ที.เอช.นิค จํากัด
โทร. 02-561-8031
ตกลงราคา
856.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

92 ขออนุมตั ิซ้ือหมึกเครื่ องพิมพ์
ผลของกองแผนงาน จํานวน
12 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

40,654.65

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
40,654.65 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เอ็ม พี โฟร์ จํากัด
โทร. 02-943-2516-7
ตกลงราคา
40,654.65

บริ ษทั เอ็ม พี โฟร์ จํากัด
โทร. 02-943-2516-7
40,654.65

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
3916วันที่ 14/12/2564

บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
0-2537-2000 680.60

ราคาเหมาะสม

3929วันที่ 14/12/2564

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127349

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กผ.643 ตรวจรับเมื่อ
: 24/12/2564
93 ขออนุมตั ิจดั ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิ
ง ประจําเดือน พฤศจิกายน
2564
เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/53.01 ตรวจรับเมื่อ :
24/12/2564

680.60

680.60 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
0-2537-2000 680.60

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

94 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อ 144
รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

43,186.15

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
43,186.15 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 43,186.15 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
43,186.15

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
3937วันที่ 14/12/2564

ราคาเหมาะสม

กค.3888วันที่ 14/12/2564

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017221

เลขที่ตรวจรับ : อว
7208/53.5 ตรวจรับเมื่อ :
28/12/2564
95 ขออนุมตั ิจดั ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิ
งเดือนพฤศจิกายน 2564
เลขที่โ ครงการ e-GP : -

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/สป.18/2565
ตรวจรับเมื่อ : 27/12/2564

1,401.80

1,401.80 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
0-2537-2000 1,401.80

บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
0-2537-2000 1,401.80

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

96 ขออนุมตั ิจดั ซื้อฐานข้อมูล
CEIC

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

757,560.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
757,560.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ซีอีไ อซี ดาต้า
(ประเทศไทย) จํากัด
ตกลงราคา
757,560.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

บริ ษทั ซีอีไ อซี ดาต้า
(ประเทศไทย) จํากัด
757,560.00

ราคาเหมาะสม

บริ ษทั ปตท.
2,980.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ปตท.
นํ้ามันและการค้าปลีก
นํ้ามันและการค้าปลีก
ตกลงราคา
จํากัด (มหาชน) 2,980.00 จํากัด (มหาชน)
2,980.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
กค.3931วันที่ 14/12/2564
เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
บส.ค.(งร.)1/65

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127089

เลขที่ตรวจรับ : อว 7208/40
ตรวจรับเมื่อ : 17/01/2565
97 ขออนุมตั ิจดั ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิ
งรถยนต์ส่วนกลาง
เดือนพฤศจิกายน 2564
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127388

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส 197 ตรวจรับเมื่อ
: 24/12/2564

2,980.00

กค.3970วันที่ 14/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

98 ขออนุมตั ิจดั จ้างเปลี่ยนชุดอุป
กรณ์ควบคุมการทํางานของค
อมเพรสเซอร์เครื่ องปรับอาก
าศ จํานวน 1 เครื่ อง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,300.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,300.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน นภา ซัพพลาย
1,300.00
ตกลงราคา

ร้าน นภา ซัพพลาย
1,300.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
คพ.3026วันที่ 14/12/2564

ร้าน นภา ซัพพลาย
19,800.00

ราคาเหมาะสม

คพ.3027วันที่ 14/12/2564

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3060
ตรวจรับเมื่อ : 07/01/2565
99 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําความสะอ
าดและเติมนํ้ายาเครื่ องปรับอา
กาศ จํานวน 9 เครื่ อง
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017266

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3061
ตรวจรับเมื่อ : 07/01/2565

19,800.00

19,800.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน นภา ซัพพลาย
19,800.00
ตกลงราคา

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

100 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น จํานวน 41 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

15,482.00

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127483

บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน)
สาขานครราชสี มา โทร.
0 4423 0477-89
15,482.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
คพ.3045วันที่ 14/12/2564

10,400.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
พรวิวตั พานิช 10,400.00
ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
พรวิวตั พานิช 10,400.00

ราคาเหมาะสม

คพ.3046วันที่ 14/12/2564

425.86 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เช็งฮวด
แมนนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
ตกลงราคา
425.86

บริ ษทั เช็งฮวด
แมนนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
425.86

ราคาเหมาะสม

คพ.3049วันที่ 14/12/2564

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
15,482.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน)
ตกลงราคา
สาขานครราชสี มา โทร. 0
4423 0477-89 15,482.00

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3047
ตรวจรับเมื่อ : 14/12/2564
101 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุ จํานวน
7 รายการ

10,400.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127487

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3048
ตรวจรับเมื่อ : 17/12/2564
102 ขออนุมตั ิจดั จ้างทําเข็มกลัดพ
ร้อมส่ง จํานวน 2 อัน
เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3050
ตรวจรับเมื่อ : 29/12/2564

425.86

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

103 ขออนุมตั ิจดั ซื้อฐานข้อมูล
Hospitality & Tourism
Complete

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

175,446.00

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
175,446.00 เฉพาะเจาะจง/ EBSCO Information
Services 175,446.00
ตกลงราคา

EBSCO Information
Services 175,446.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
3935วันที่ 15/12/2564

142,722.00 เฉพาะเจาะจง/ EBSCO Information
Services 142,722.00
ตกลงราคา

EBSCO Information
Services 142,722.00

ราคาเหมาะสม

3936วันที่ 15/12/2564

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017239

เลขที่ตรวจรับ : อว 7208/46
ตรวจรับเมื่อ : 12/01/2565
104 ขออนุมตั ิจดั ซื้อฐานข้อมูล
Communication & Mass
Media Complete
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017238

เลขที่ตรวจรับ : อว 7208/45
ตรวจรับเมื่อ : 12/01/2565

142,722.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

105 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

17,113.58

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
17,113.58 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เอส.เอส.
ฟอร์จูนเทรด จํากัด โทร.
ตกลงราคา
02-890-7174 17,113.58

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั เอส.เอส.
ฟอร์จูนเทรด จํากัด โทร.
02-890-7174 17,113.58

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
3950วันที่ 15/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127469

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/พค.1899
ตรวจรับเมื่อ : 28/12/2564
106 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุช่าง จํานวน
1 รายการ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017039

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ยธ.7 ตรวจรับเมื่อ :
10/01/2565

39,547.20

39,547.20 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟล บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟล ราคาเหมาะสม
จํากัด โทร. 02 922 1500 จํากัด โทร. 02 922 1500
ตกลงราคา
39,547.20
39,547.20

3971วันที่ 15/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

107 ขออนุมตั ิจดั ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิ
ง ประจําเดือนพฤศจิกายน
2564 จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

5,970.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
5,970.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
0-2537-2000 5,970.00

บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โทร.
0-2537-2000 5,970.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
กค.3904วันที่ 15/12/2564

ร้าน สิ นธร เซอร์วสิ
630.00

ราคาเหมาะสม

กค.3919วันที่ 15/12/2564

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127490

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5057
ตรวจรับเมื่อ : 27/12/2564
108 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมเครื่ องทําน้
◌ําร้อนนํ้าเย็น
เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กบ42/64
ตรวจรับเมื่อ : 28/12/2564

630.00

630.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน สิ นธร เซอร์วสิ
630.00
ตกลงราคา

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

109 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหมึกปริ้ นเตอ
ร์สาํ นักงาน

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

30,227.50

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
30,227.50 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เอส.พี.เอส (1999) โทร. 0 เอส.พี.เอส (1999) โทร.
ตกลงราคา
2943 0705 30,227.50
0 2943 0705 30,227.50

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
กค.3951วันที่ 15/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127385

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/พค.1872
ตรวจรับเมื่อ : 23/12/2564
110 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหมึกปริ้ นเตอ
ร์ Fuji Xerox CP305d

44,940.00

44,940.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บลาบลาเทค จํากัด บริ ษทั บลาบลาเทค จํากัด ราคาเหมาะสม
โทร. 0-2130-5261
โทร. 0-2130-5261
ตกลงราคา
44,940.00
44,940.00

กค.3952วันที่ 15/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127385

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/พค.1871
ตรวจรับเมื่อ : 23/12/2564
111 ขออนุมตั ิจดั จ้างขนุนทอด

เลขที่ตรวจรับ : อว
72151495.2 ตรวจรับเมื่อ :
18/12/2564

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน บ้านขนุนทอด นิชาตา ร้าน บ้านขนุนทอด
3,600.00
นิชาตา 3,600.00
ตกลงราคา

ราคาเหมาะสม

อว 7215/1495.1วันที่
15/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

112 ขออนุมตั ิจา้ งถ่ายเอกสารปฐม
นิเทศ รุ่ นที่ 13 ศูนย์ภูเก็ต

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,500.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน 223 เปเปอร์ เวิร์ค
1,500.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

ร้าน 223 เปเปอร์ เวิร์ค
1,500.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
2455.1วันที่ 16/12/2564

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/2481.6 ตรวจรับเมื่อ :
20/12/2564
113 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุตกแต่งส
ถานที่งานปี ใหม่สถาบัน

195.00

บริ ษทั เอก-ชัย
195.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เอก-ชัย
ดิสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จํากัด ดิสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
ตกลงราคา
จํากัด 195.00
195.00

ราคาเหมาะสม

3910วันที่ 16/12/2564

761.00

761.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย
(กรุ งเทพ) จํากัด 761.00
ตกลงราคา

ราคาเหมาะสม

3911วันที่ 16/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127378

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สบ.425 ตรวจรับเมื่อ
: 16/12/2564
114 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุตกแต่งส
ถานที่งานปี ใหม่สถาบัน
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127356

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สบ.422 ตรวจรับเมื่อ
: 16/12/2564

บริ ษทั มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย
(กรุ งเทพ) จํากัด 761.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

115 ขออนุมตั ิจดั ซื้อของที่ระลึก

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,795.50 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั
สรรพสิ นค้าเซ็นทรัล จํากัด
ตกลงราคา
สาขาเมกาบางนา
1,795.50

บริ ษทั
สรรพสิ นค้าเซ็นทรัล
จํากัด สาขาเมกาบางนา
1,795.50

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
งท.0019วันที่ 16/12/2564

1,372.50

1,372.50 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั
สรรพสิ นค้าเซ็นทรัล จํากัด
ตกลงราคา
สาขาเมกาบางนา
1,372.50

บริ ษทั
สรรพสิ นค้าเซ็นทรัล
จํากัด สาขาเมกาบางนา
1,372.50

ราคาเหมาะสม

งท.0021วันที่ 16/12/2564

2,998.00

2,998.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั
สรรพสิ นค้าเซ็นทรัล จํากัด
ตกลงราคา
สาขาเมกาบางนา
2,998.00

บริ ษทั
สรรพสิ นค้าเซ็นทรัล
จํากัด สาขาเมกาบางนา
2,998.00

ราคาเหมาะสม

งท.0023วันที่ 16/12/2564

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,795.50

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งท.0020
ตรวจรับเมื่อ : 20/12/2564
116 ขออนุมตั ิจดั ซื้อของที่ระลึก

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งท.0022
ตรวจรับเมื่อ : 20/12/2564
117 ขออนุมตั ิจดั ซื้อของที่ระลึก

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งท.0024
ตรวจรับเมื่อ : 20/12/2564

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

118 ขออนุมตั ิจดั พิมพ์นามบัตร
อ.ผลิน, อ,อัษฎา,
อ.ดนยพฤทธ์

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

2,140.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
2,140.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั สิ นธนา ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ จํากัด โทร.
ตกลงราคา
02-510-8184 2,140.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั สิ นธนา ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ จํากัด โทร.
02-510-8184 2,140.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7203/17วันที่
16/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว 7203/80
ตรวจรับเมื่อ : 22/12/2564
119 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน

497,820.00

497,820.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
รณ์มหาวิทยาลัย
ณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
497,820.00
497,820.00

ราคาเหมาะสม

อว
7203/FlexMBA/27วันที่
16/12/2564
เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
บธ.ว.(งพ.)14/65 ลว.
16/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027034

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/124 ตรวจรับเมื่อ :
10/01/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

120 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุช่าง 1
รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,815.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
4,815.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เท็คแมน
(ไทยแลนด์) จํากัด โทร.
ตกลงราคา
02-729-5888 4,815.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั เท็คแมน
(ไทยแลนด์) จํากัด โทร.
02-729-5888 4,815.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
3972วันที่ 17/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017084

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ยธ.6 ตรวจรับเมื่อ :
07/01/2565
121 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุช่าง จํานวน
9 รายการ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017031

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ยธ.2 ตรวจรับเมื่อ :
05/01/2565

10,175.70

10,175.70 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เฉลิมพร ค้าซีเมนต์
จํากัด โทร.
ตกลงราคา
0-2735-2051-3,
0-2376-3577-9 10,175.70

บริ ษทั เฉลิมพร ค้าซีเมนต์ ราคาเหมาะสม
จํากัด โทร.
0-2735-2051-3,
0-2376-3577-9
10,175.70

3973วันที่ 17/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

122 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุการเกษต
ร จํานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

352.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
352.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน กฤษณ์เจริ ญ 352.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ร้าน กฤษณ์เจริ ญ 352.00 ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
3982วันที่ 17/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017052

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส 005 ตรวจรับเมื่อ
: 06/01/2565
123 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมแบตเตอรรี่
จ่ายไฟสํารองให้ระบบการคว
บคุมการเข้าจอดฉุกเฉิ นของลิ
ฟต์อาคารชุป
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017202

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ยธ.9 ตรวจรับเมื่อ :
14/01/2565

41,601.60

41,601.60 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ฮิตาชิ
เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย)
ตกลงราคา
จํากัด โทร. 0 2320 5777
41,601.60

ราคาเหมาะสม
บริ ษทั ฮิตาชิ
เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย
) จํากัด โทร. 0 2320
5777 41,601.60

กค.3974วันที่ 17/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

124 ขออนุมตั ิจา้ งซ่อมหม้อแปลง
ไฟฟ้าอาคารนราธิปพงศ์ประ
พันธ์

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
30,206.10 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
อาศิษฐ์วศิ วกรรม โทร. 0
ตกลงราคา
3422 5264, 0 3422 5579
30,206.10

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
อาศิษฐ์วศิ วกรรม โทร. 0
3422 5264, 0 3422 5579
30,206.10

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
กค.3975วันที่ 17/12/2564

1,281.75

1,281.75 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล
จํากัด สาขานครราชสี มา
ตกลงราคา
1,281.75

บริ ษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล
จํากัด สาขานครราชสี มา
1,281.75

ราคาเหมาะสม

คพ.3043วันที่ 17/12/2564

4,956.43

4,956.43 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บุญรอดเทรดดิ้ง
จํากัด โทร. 02 659 2000
ตกลงราคา
4,956.43

บริ ษทั บุญรอดเทรดดิ้ง
จํากัด โทร. 02 659 2000
4,956.43

ราคาเหมาะสม

อว 7203/16วันที่
17/12/2564

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

30,206.10

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017362

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ยธ.013 ตรวจรับเมื่อ
: 24/01/2565
125 ขออนุมตั ิจดั ซื้อผลไม้และวัส
ดุจดั กระเช้า จํานวน 8
รายการ
เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3044
ตรวจรับเมื่อ : 20/12/2564
126 ขออนุมตั ิจดั ซื้อนํ้าดื่มสําหรับ
จัดเลี้ยงภายในคณะ
เลขที่ตรวจรับ : อว 7203/66
ตรวจรับเมื่อ : 23/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

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

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

25,200.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
25,200.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 25,200.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
25,200.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว
7203/FlexMBA/22วันที่
17/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
บธ.ว.(งพ.)12/65 ลว.
13/12/2564
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017163

เลขที่ตรวจรับ : อว 7203/90
ตรวจรับเมื่อ : 12/01/2565
128 ขออนุมตั ิจดั ซื้อ E-book วิชา
MM6000
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017158

เลขที่ตรวจรับ : อว
7214/วช1719 ตรวจรับเมื่อ
: 30/12/2564

48,600.00

48,600.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 48,600.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
48,600.00

ราคาเหมาะสม

อว7214/วช1718วันที่
17/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

129 ขออนุมตั ิซ้ือคอมพิวเตอร์
Notebook (อ.สุวารี )

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
24,990.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
02-714-5777 24,990.00

บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด
(มหาชน) โทร.
02-714-5777 24,990.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
2481.1วันที่ 20/12/2564

749.00

749.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
02-714-5777 749.00

บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด
(มหาชน) โทร.
02-714-5777 749.00

ราคาเหมาะสม

2481.2วันที่ 20/12/2564

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั มิตรภาพการพิมพ์
และสติวดิโ อ จํากัด โทร.
ตกลงราคา
02-935-6084,02-934-7205
4,815.00

บริ ษทั มิตรภาพการพิมพ์
และสติวดิโ อ จํากัด โทร.
02-935-6084,02-934-720
5 4,815.00

ราคาเหมาะสม

4006วันที่ 20/12/2564

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

24,990.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017139

เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/2492.1 ตรวจรับเมื่อ :
21/12/2564
130 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุคอมพิวเตอ
ร์
เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/2492.2 ตรวจรับเมื่อ :
21/12/2564
131 ขออนุมตั ิจดั ทําการ์ดอวยพรปี
ใหม่ 2565
เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สก.559 ตรวจรับเมื่อ
: 24/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

132 ขออนุมตั ิจา้ งเปลี่ยนถุงลมถัง
แรงดันปั้ มนํ้า อาคารเสรี ไ ทย

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

25,680.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
25,680.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั วัน โอ โฟร์ เทค
จํากัด โทร. 0 3441 1543
ตกลงราคา
25,680.00

บริ ษทั วัน โอ โฟร์ เทค
จํากัด โทร. 0 3441 1543
25,680.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
กค.3981วันที่ 20/12/2564

บริ ษทั ไฮไฟ ซิต้ ี แอนด์
ซัพพลาย จํากัด
194,205.00

ราคาเหมาะสม

กค.3984วันที่ 20/12/2564

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017030

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ยธ.4 ตรวจรับเมื่อ :
05/01/2565
133 ขออนุมตั ิซ้ือเครื่ องฉายภาพโ
ปรเจคเตอร์ จํานวน 3 เครื่ อง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027060

เลขที่ตรวจรับ : อว 7210/40
ตรวจรับเมื่อ : 03/02/2565

194,205.00

194,205.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไฮไฟ ซิต้ ี แอนด์
ซัพพลาย จํากัด
ตกลงราคา
194,205.00

เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
ทส.ค.(กท.)1/65 ลว.
28/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

134 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุและติดตั้ 438,165.00
งระบบ Industrial Internet of
Thing (IIoT)

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
438,165.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เรี ยลเทค โซลูชน่ั
จํากัด 438,165.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั เรี ยลเทค โซลูชนั่
จํากัด 438,165.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
กค.4003วันที่ 20/12/2564

เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
สป.ค.(งป.)6/65 ลว.
11/01/2565
135 ขออนุมตั ิจา้ งออกแบบวารสา
รการจัดการสิ่ งแวดล้อม

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นายณรงค์ศกั ดิ์ บุญชุม
8,000.00
ตกลงราคา

33,990.00

33,990.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป
จํากัด โทร. 02-173-1000
ตกลงราคา
33,990.00

นายณรงค์ศกั ดิ์ บุญชุม
8,000.00

ราคาเหมาะสม

งท.0033วันที่ 20/12/2564

บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป
จํากัด โทร. 02-173-1000
33,990.00

ราคาเหมาะสม

งท.207วันที่ 20/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127510

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งท.0034
ตรวจรับเมื่อ : 07/01/2565
136 ขออนุมตั ิจดั ซื้อคอมพิวเตอร์โ
น๊ตบุ๊ค ยีห่ อ้ Lenovo
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127358

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.208 ตรวจรับเมื่อ
: 21/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

137 ขออนุมตั ิจดั ซื้อตําราวิชาการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,000.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
4,000.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 4,000.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
4,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งปอ.กย.191วันที่
20/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งปอ.กย.192
ตรวจรับเมื่อ : 21/12/2564
138 ขออนุมตั ิจดั ซื้อตําราวิชาการ

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 1,350.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
1,350.00

ราคาเหมาะสม

งปอ.กย.193วันที่
20/12/2564

5,346.00

5,346.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 5,346.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
5,346.00

ราคาเหมาะสม

งพ.205วันที่ 20/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งปอ.กย.194
ตรวจรับเมื่อ : 21/12/2564
139 ขออนุมตั ิจดั ซื้อตําราวิชาการ

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127344

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.206 ตรวจรับเมื่อ
: 21/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

140 ขออนุมตั ิจา้ งถ่ายเอกสารสื่ อป
ระชาสัมพันธ์หลักสูตร

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,750.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน พิม โทร.
02-374-1851 1,750.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ร้าน พิม โทร.
02-374-1851 1,750.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7213/ปท.047วันที่
20/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/ปท.048 ตรวจรับเมื่อ
: 21/12/2564
141 ขออนุมตั ิเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั พลังไทยเพื่อไทย
จํากัด โทร. 02-379-8585
ตกลงราคา
100.00

บริ ษทั พลังไทยเพื่อไทย
จํากัด โทร. 02-379-8585
100.00

ราคาเหมาะสม

อว7214/วช1715วันที่
20/12/2564

2,400.22

2,400.22 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั พระนครกลการ
จํากัด โทร. 02 215 9888
ตกลงราคา
2,400.22

บริ ษทั พระนครกลการ
จํากัด โทร. 02 215 9888
2,400.22

ราคาเหมาะสม

4007วันที่ 21/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7214/วช1716 ตรวจรับเมื่อ
: 22/12/2564
142 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุการเกษต
ร จํานวน 2 รายการ
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127475

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/อส 199 ตรวจรับเมื่อ
: 29/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,200.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เออาร์ไ อพี จํากัด
(มหาชน) โทร. 0 2642
ตกลงราคา
3400 ต่อ 5199 1,200.00

บริ ษทั เออาร์ไ อพี จํากัด
(มหาชน) โทร. 0 2642
3400 ต่อ 5199 1,200.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
4066วันที่ 21/12/2564

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

143 ขออนุมตั ิต่ออายุสมาชิกนิตย
สาร Business+

1,200.00

144 ขออนุมตั ิต่ออายุสมาชิกนิตย
สาร ชีวจิต

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั อมริ นทร์ บุ๊ค
เซ็นเตอร์ จํากัด โทร.
ตกลงราคา
0-2423-9999 1,500.00

บริ ษทั อมริ นทร์ บุ๊ค
เซ็นเตอร์ จํากัด โทร.
0-2423-9999 1,500.00

ราคาเหมาะสม

4067วันที่ 21/12/2564

145 ขออนุมตั ิต่ออายุสมาชิกนิตย
สาร สารคดี

1,980.00

1,980.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั วิริยะธุรกิจ จํากัด
โทร. 02 547 2700
ตกลงราคา
1,980.00

บริ ษทั วิริยะธุรกิจ จํากัด
โทร. 02 547 2700
1,980.00

ราคาเหมาะสม

4068วันที่ 21/12/2564

146 ขออนุมตั ิจดั ซื้ออุปกรณ์กระจ
ายสัญญาณ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
2x1G SF, 2x1G Combo
จํานวน 3 เครื่ อง

67,377.90

67,377.90 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไอ ทาซ โซลูชนั่ ส์ บริ ษทั ไอ ทาซ โซลูชนั่ ส์
จํากัด โทร. 093 554 9741 จํากัด โทร. 093 554
ตกลงราคา
9741 67,377.90
67,377.90

ราคาเหมาะสม

กค.4023วันที่ 21/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

147 ขออนุมตั ิจดั ซื้อซอฟต์แวร์
Firepower Management
Center, (VMware) จํานวน 1
ชุด

72,799.59

148 ขออนุมตั ิจดั ซื้อตูจ้ ดั เก็บเครื่ อ
งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 2 (ขนาด 42U)
จํานวน 1 ตู ้

21,999.20

149 ขออนุมตั ิจดั ซื้ออุปกรณ์กระจ
ายสัญญาณเครื อข่าย 24 ช่อง

36,380.00

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027107

เลขที่ตรวจรับ : อว 7208/50
ตรวจรับเมื่อ : 07/02/2565

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
กค.4024วันที่ 21/12/2564

21,999.20 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไอ ทาซ โซลูชนั่ ส์ บริ ษทั ไอ ทาซ โซลูชนั่ ส์
จํากัด โทร. 093 554 9741 จํากัด โทร. 093 554
ตกลงราคา
9741 21,999.20
21,999.20

ราคาเหมาะสม

กค.4025วันที่ 21/12/2564

36,380.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั อัพเปอร์
คอมพิวเตอร์ จํากัด โทร.
ตกลงราคา
02-721-2889 36,380.00

ราคาเหมาะสม

กค.4069วันที่ 21/12/2564

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
72,799.59 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไอ ทาซ โซลูชน่ั ส์ บริ ษทั ไอ ทาซ โซลูชนั่ ส์
จํากัด โทร. 093 554 9741 จํากัด โทร. 093 554
ตกลงราคา
9741 72,799.59
72,799.59

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

บริ ษทั อัพเปอร์
คอมพิวเตอร์ จํากัด โทร.
02-721-2889 36,380.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

150 ขออนุมตั ิจดั จ้างแปลไทย-อัง
กฤษ Coursework
ในโครงการพัฒนาคุณภาพสู่
สากล ประจําปี งบประมาณ
2565 (AUN-QA)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

6,000.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
นางพิรัชพรรณ
ราคาเหมาะสม งท.209วันที่ 21/12/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นางพิรัชพรรณ
อนุสสรนิติสาร โทร. 081 อนุสสรนิติสาร โทร. 081
ตกลงราคา
721 1245 6,000.00
721 1245 6,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127387

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.210 ตรวจรับเมื่อ
: 23/12/2564
151 ขออนุมตั ิจดั ซื้อกระเช้าดอกไ
ม้แสดงความยินดี
เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.212 ตรวจรับเมื่อ
: 21/12/2564

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน ต้อม Florist 600.00
ตกลงราคา

ร้าน ต้อม Florist 600.00

ราคาเหมาะสม

งท.211วันที่ 21/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

152 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

22,874.46

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127442

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
22,874.46 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
ตกลงราคา
โทร. 02 945 7261
22,874.46

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั นอบ์พ
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
โทร. 02 945 7261
22,874.46

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7203/18วันที่
21/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว 7203/81
ตรวจรับเมื่อ : 27/12/2564
153 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน 1-2/63

43,380.00

43,380.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 43,380.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
43,380.00

ราคาเหมาะสม

อว 7203/EMBA/9วันที่
21/12/2564

บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด
(มหาชน) โทร. 02 826
8000 4,108.05

ราคาเหมาะสม

2499.3วันที่ 22/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017244

เลขที่ตรวจรับ : อว 7203/96
ตรวจรับเมื่อ : 17/01/2565
154 ขออนุมตั ิซ้ือหนังสื อถอดรหั
สลับสมองเงินล้าน เทอม
2/2564 (ผศ.ดร.โชคชัย)
เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/2510.1 ตรวจรับเมื่อ :
23/12/2564

4,108.05

4,108.05 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด
(มหาชน) โทร. 02 826
ตกลงราคา
8000 4,108.05

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

155 ขออนุมตั ิจา้ งลงโฆษณา

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

32,100.00

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127489

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

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

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

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

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
4009วันที่ 22/12/2564

ราคาเหมาะสม

4071วันที่ 22/12/2564

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สก.026 ตรวจรับเมื่อ
: 24/01/2565
156 ขออนุมตั ิจดั ซื้อฐานข้อมูล
Morningstar Direct

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017256

เลขที่ตรวจรับ : อว 7208/53
ตรวจรับเมื่อ : 18/01/2565

288,900.00

288,900.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั มอร์นิ่งสตาร์ รี เสิ ร์ช บริ ษทั มอร์นิ่งสตาร์
(ประเทศไทย) จํากัด
รี เสิ ร์ช (ประเทศไทย)
ตกลงราคา
จํากัด 288,900.00
288,900.00

เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
บส.ค.2/65 ลว.
28/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

157 ขออนุมตั ิจดั ซื้อฐานข้อมูล
CJFD

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

249,928.38

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017369

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
249,928.38 เฉพาะเจาะจง/ CNKI-Tongfang
knowledge Network
ตกลงราคา
Technology Co.,Ltd.
(Beijing) 249,928.38

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

CNKI-Tongfang
knowledge Network
Technology Co.,Ltd.
(Beijing) 249,928.38

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
4072วันที่ 22/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว 7208/52
ตรวจรับเมื่อ : 18/01/2565
158 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น จํานวน 1 รายการ

1,027.20

1,027.20 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 1,027.20 0-2946-9001-3 1,027.20

กค.4070วันที่ 22/12/2564

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นางนฤมล ธานีสตั ย์
1,000.00
ตกลงราคา

ราคาเหมาะสม

งท.0025วันที่ 22/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว 7208/51
ตรวจรับเมื่อ : 17/01/2565
159 ขออนุมตั ิจา้ งแม่บา้ น

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งท.0026
ตรวจรับเมื่อ : 24/12/2564

นางนฤมล ธานีสตั ย์
1,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

160 ขออนุมตั ิจดั จ้างถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,271.20

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งท.221วันที่ 22/12/2564

89,310.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยเ ราคาเหมาะสม
กษตรศาสตร์ 89,310.00 กษตรศาสตร์ 89,310.00
ตกลงราคา

อว 7203/CFIRM/5วันที่
22/12/2564

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,271.20 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 1,271.20
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 1,271.20

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.222 ตรวจรับเมื่อ
: 23/12/2564
161 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อประก
อบการสอน โครงการ
Intensive Course
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017177

เลขที่ตรวจรับ : อว 7203/85
ตรวจรับเมื่อ : 10/01/2565

89,310.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

162 ขออนุมตั ิจดั ซื้อเครื่ องคํานวณ
ทางการเงิน Flex 2-64

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

162,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
162,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั โอเพ่นเทค จํากัด
โทร. 0-2679-8008
ตกลงราคา
162,000.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั โอเพ่นเทค จํากัด
โทร. 0-2679-8008
162,000.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว
7203/FlexMBA/23วันที่
22/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

เลขที่ใ บสัง่ ซื้อ :
บธ.ว.(งพ.)13/65 ลว.
22/12/2564
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017317

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/102 ตรวจรับเมื่อ :
11/01/2565
163 ขออนุมตั ิจดั ซื้ออุปกรณ์ที่ใ ช้ใ
นการจัดกิจกรรม
เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งท.12.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 22/12/2564

1,045.00

1,045.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด
ตกลงราคา
(มหาชน)
สาขาแฟชัน่ ไอซ์แลนด์
1,045.00

บริ ษทั บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน)
สาขาแฟชัน่ ไอซ์แลนด์
1,045.00

ราคาเหมาะสม

อว 7205/งท.12/2565วันที่
22/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

164 ขออนุมตั ิจดั จ้างเหมาบริ การร
ถตู ้ จํานวน 1 คัน

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

6,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
6,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นายรพีนนั ท์ ชาครทัศนีย์
6,000.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

นายรพีนนั ท์ ชาครทัศนีย์
6,000.00

ราคาเหมาะสม

บริ ษทั ทีซีซี โฮเทล
แอสเสท แมนเนจเม้นท์
จํากัด 22,500.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
อว 7205/งท.13/2565วันที่
22/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127450

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งท.13.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 24/12/2564
165 ขออนุมตั ิเช่าห้องประชุมพร้อ
มอุปกรณ์
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017126

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.060 ตรวจรับเมื่อ
: 23/12/2564

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ทีซีซี โฮเทล
แอสเสท แมนเนจเม้นท์
ตกลงราคา
จํากัด 22,500.00

อว 7213/นต.059วันที่
22/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

166 ขออนุมตั ิเช่าห้องประชุมพร้อ
มอุปกรณ์

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7213/ปท.061วันที่
22/12/2564

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
8,750.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ทีซีซี โฮเทล
แอสเสท แมนเนจเม้นท์
ตกลงราคา
จํากัด 8,750.00

บริ ษทั ทีซีซี โฮเทล
แอสเสท แมนเนจเม้นท์
จํากัด 8,750.00

ราคาเหมาะสม

8,750.00

8,750.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ทีซีซี โฮเทล
แอสเสท แมนเนจเม้นท์
ตกลงราคา
จํากัด 8,750.00

บริ ษทั ทีซีซี โฮเทล
แอสเสท แมนเนจเม้นท์
จํากัด 8,750.00

ราคาเหมาะสม

อว 7213/ปอ.063วันที่
22/12/2564

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวเกษร มีโ พธิ
2,000.00
ตกลงราคา

นางสาวเกษร มีโ พธิ
2,000.00

ราคาเหมาะสม

อว 7215/1519.1วันที่
22/12/2564

8,750.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017127

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/ปท.062 ตรวจรับเมื่อ
: 23/12/2564
167 ขออนุมตั ิเช่าห้องประชุมพร้อ
มอุปกรณ์
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017128

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/ปอ.064 ตรวจรับเมื่อ
: 23/12/2564
168 ขออนุมตั ิจดั จ้างกล้วยอบเนย
ห่อใหญ่
เลขที่ตรวจรับ : อว
7215/1519.2 ตรวจรับเมื่อ :
27/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

169 ขออนุมตั ิจา้ งทํานามบัตร

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

4,800.00

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
4,800.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน Experience Shop
4,800.00
ตกลงราคา

ร้าน Experience Shop
4,800.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
4038วันที่ 23/12/2564

1,605.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั วัน-ทู-ออล จํากัด
โทร. 02 690 3626
ตกลงราคา
1,605.00

บริ ษทั วัน-ทู-ออล จํากัด
โทร. 02 690 3626
1,605.00

ราคาเหมาะสม

4061วันที่ 23/12/2564

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017107

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/นป.13 ตรวจรับเมื่อ :
11/01/2565
170 ขออนุมตั ิซ้ือค่าเช่าใช้โ ปรแก
รม Zoom Meeting จํานวน 1
แอคเคาท์ (กองแผนงาน)
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017211

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กผ.13 ตรวจรับเมื่อ :
14/01/2565

1,605.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

171 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุ จํานวน
21 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

20,949.53

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127510

เลขที่และวันที่ของสัญ
ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
20,949.53 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม คพ.3038วันที่ 23/12/2564
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 20,949.53 0-2946-9001-3
20,949.53

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3056
ตรวจรับเมื่อ : 07/01/2565
172 ขออนุมตั ิจดั ซื้อคอมพิวเตอร์โ
น๊ตบุ๊ค ยีห่ อ้ ASUS

29,359.00

29,359.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไอที ซิต้ ี จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
02-656-5030-45
29,359.00

บริ ษทั ไอที ซิต้ ี จํากัด
(มหาชน) โทร.
02-656-5030-45
29,359.00

ราคาเหมาะสม

งท.215วันที่ 23/12/2564

1,142.00

1,142.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 1,142.00
ตกลงราคา

ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 1,142.00

ราคาเหมาะสม

งปอ.กย.229วันที่
23/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017086

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งท.216 ตรวจรับเมื่อ
: 23/12/2564
173 ขออนุมตั ิจดั จ้างถ่ายเอกสาร

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งปอ.กย.230
ตรวจรับเมื่อ : 23/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

174 ขออนุมตั ิจดั จ้างถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,953.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,953.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 1,953.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 1,953.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
งพ.231วันที่ 23/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.232 ตรวจรับเมื่อ
: 23/12/2564
175 ขออนุมตั ิจดั จ้างค่าเช่า
Internet ZOOM

556.68

556.68 เฉพาะเจาะจง/ www.zoom.us 556.68
ตกลงราคา

www.zoom.us 556.68

ราคาเหมาะสม

อว 7215/1524.1วันที่
23/12/2564

2,633.38

2,633.38 เฉพาะเจาะจง/ facebook for business
2,633.38
ตกลงราคา

facebook for business
2,633.38

ราคาเหมาะสม

2516.1วันที่ 24/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7215/1532.1 ตรวจรับเมื่อ :
27/12/2564
176 ขออนุมตั ิจา้ งโปรโมทโพส
FB รับสมัคร นศ.
ปริ ญญาเอก รุ่ น 15 (27 ธ.ค.
64 - 28 ม.ค. 65)
เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/162 ตรวจรับเมื่อ :
28/01/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

177 ขออนุมตั ิจดั ซื้อโปรแกรม
WinZip

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,342.10 เฉพาะเจาะจง/ WINZIP A COREL
COMPANY 1,342.10
ตกลงราคา

WINZIP A COREL
COMPANY 1,342.10

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
368.1วันที่ 24/12/2564

5,180.00

5,180.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด
(มหาชน) โทร.
ตกลงราคา
02-714-5777 5,180.00

บริ ษทั คอมเซเว่น จํากัด
(มหาชน) โทร.
02-714-5777 5,180.00

ราคาเหมาะสม

4059วันที่ 24/12/2564

48,550.00

48,550.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตกลงราคา
48,550.00

บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
48,550.00

ราคาเหมาะสม

4124วันที่ 24/12/2564

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,342.10

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/369.1 ตรวจรับเมื่อ :
27/12/2564
178 ขออนุมตั ิซ้ือวัสดุจาํ นวน 1
รายการ (กองแผนงาน)
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017246

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กผ.14 ตรวจรับเมื่อ :
14/01/2565
179 ขออนุมตั ิจดั ซื้อกระเช้า

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017081

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สก.004 ตรวจรับเมื่อ
: 11/01/2565

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

180 ขออนุมตั ิจดั จ้างทํานามบัตร
จํานวน 1,900 ใบ

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

11,877.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
11,877.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บิ๊กแม็ค ดิจิตอล
ปริ้ นติง้ จํากัด 11,877.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม
บริ ษทั บิ๊กแม็ค ดิจิตอล
ปริ้ นติง้ จํากัด 11,877.00

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
คพ.3039วันที่ 24/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127435

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.3040
ตรวจรับเมื่อ : 27/12/2564
181 ขออนุมตั ิจดั ซื้อชุดตรวจสําห
รับ CDVID-19

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง/ องค์การเภสัชกรรม
2,800.00
ตกลงราคา

องค์การเภสัชกรรม
2,800.00

ราคาเหมาะสม

370.1วันที่ 27/12/2564

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

4065วันที่ 27/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7212/375.1 ตรวจรับเมื่อ :
29/12/2564
182 ขออนุมตั ิซ้ือกระเช้า

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017108

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/สภ.006 ตรวจรับเมื่อ
: 10/01/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
183 ขออนุมตั ิจดั ซื้อซอฟต์แวร์ 1,104,375.00 1,104,375.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ทีม คอนซัลติ้ง
เอนจิเนียริ่ ง แอนด์
ตกลงราคา
simulation
แมเนจเมนท์ จํากัด
สําหรับระบบโลจิสติกส์ข้ นั สู
(มหาชน) 1,104,375.00
ง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั ทีม คอนซัลติ้ง
เอนจิเนียริ่ ง แอนด์
แมเนจเมนท์ จํากัด
(มหาชน) 1,104,375.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
กค.2125วันที่ 27/12/2564

เลขที่สญ
ั ญา : 19/2565
ลว. 24/01/2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127110

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/สป.37/2565
ตรวจรับเมื่อ : 03/02/2565
184 ขออนุมตั ิจดั ซื้อซอฟต์แวร์กา 1,819,000.00 1,819,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ทูพลัส ซอฟท์ จํากัด บริ ษทั ทูพลัส ซอฟท์
1,819,000.00
จํากัด 1,819,000.00
ตกลงราคา
รวางแผนการขนส่งสิ นค้าระ
ดับประเทศ Cube MMM
Package จํานวน 1 License

ราคาเหมาะสม

กค.2126วันที่ 27/12/2564

เลขที่สญ
ั ญา : 21/2565
ลว. 21/01/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

185 ขออนุมตั ิจดั ซื้อซอฟต์แวร์
simulation
สําหรับระบบคนเดินภายในอ
าคาร PTV Viswalk

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

660,938.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
660,938.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ทีม คอนซัลติ้ง
เอนจิเนียริ่ ง แอนด์
ตกลงราคา
แมเนจเมนท์ จํากัด
(มหาชน) 660,938.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั ทีม คอนซัลติ้ง
เอนจิเนียริ่ ง แอนด์
แมเนจเมนท์ จํากัด
(มหาชน) 660,938.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
กค.2127วันที่ 27/12/2564

เลขที่สญ
ั ญา : 20/2565
ลว. 25/01/2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64117445

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/สป.38/2565
ตรวจรับเมื่อ : 03/02/2565
186 จ้างทําตรายาง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127500

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.186 ตรวจรับเมื่อ
: 24/01/2565

11,962.60

11,962.60 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 11,962.60 0-2946-9001-3
11,962.60

กค.4054วันที่ 27/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

187 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,444.50

เลขที่และวันที่ของสัญ
ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
1,444.50 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม กค.4055วันที่ 27/12/2564
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 1,444.50 0-2946-9001-3 1,444.50

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/กค.01 ตรวจรับเมื่อ :
18/01/2565
188 ขออนุมตั ิจดั ซื้อนํ้าดื่ม
จํานวน 4 รายการ
เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5069
ตรวจรับเมื่อ : 29/12/2564

1,039.00

1,039.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน นํ้าดื่มริ นทิพย์
1,039.00
ตกลงราคา

ร้าน นํ้าดื่มริ นทิพย์
1,039.00

ราคาเหมาะสม

คพ.5068วันที่ 27/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

189 ขออนุมตั ิจดั ซื้อโทรศัพท์มือถื
อ iPhone 13 Pro Max 1
เครื่ อง (ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ประทีปพรณรงค์)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

46,900.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของข้อ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
โดยสรุ ป
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
บริ ษทั ไวร์เออ แอนด์
ราคาเหมาะสม คพ.5075วันที่ 27/12/2564
46,900.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จํากัด 46,900.00 ไวร์เลส จํากัด 46,900.00
ตกลงราคา

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017197

เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5076
ตรวจรับเมื่อ : 30/12/2564
190 ขออนุมตั ิจดั ซื้อวัสดุสาํ นักงา
น จํานวน 2 รายการ
เลขที่ตรวจรับ : อว
7202/คพ.5102
ตรวจรับเมื่อ : 09/01/2565

2,380.00

2,380.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ซันดิสทริ บิวเตอร์
ตกลงราคา
2,380.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ซันดิสทริ บิวเตอร์
2,380.00

ราคาเหมาะสม

คพ.5101วันที่ 27/12/2564

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

191 ขออนุมตั ิจดั ซื้อกระเช้าปี ใหม่

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

3,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
3,000.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตกลงราคา
3,000.00

บริ ษทั สุวรรณชาด จํากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์
3,000.00

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
งท.0029วันที่ 27/12/2564

ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 336.00

ราคาเหมาะสม

งพ.233วันที่ 27/12/2564

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

ราคาเหมาะสม

อว 7205/งพ.3/2565วันที่
27/12/2564

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งท.0030
ตรวจรับเมื่อ : 29/12/2564
192 ขออนุมตั ิจดั จ้างถ่ายเอกสาร

336.00

336.00 เฉพาะเจาะจง/ ร้าน พรรณวดี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ 336.00
ตกลงราคา

2,400.00

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

เลขที่ตรวจรับ : อว
7211/งพ.234 ตรวจรับเมื่อ
: 27/12/2564
193 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อเรี ยน
ภาคพิเศษ เทอม 1/2564
จํานวน 1 รายการ
เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งพ.3.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 06/01/2565

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

194 ขออนุมตั ิซ้ือหนังสื อถอดรหั
สลับสมองเงินล้าน
ประกอบวิชา ทท 7202 7402
เทอม 2/2564
(ผศ.ดร.โชคชัย)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

2,586.55

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
2,586.55 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด
(มหาชน) โทร. 02 826
ตกลงราคา
8000 2,586.55

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด
(มหาชน) โทร. 02 826
8000 2,586.55

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
2560.1วันที่ 28/12/2564

ราคาเหมาะสม

4110วันที่ 28/12/2564

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่ตรวจรับ : อว
7216/17.1 ตรวจรับเมื่อ :
05/01/2565
195 ขออนุมตั ิจา้ งทําตรายาง

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017108

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/นป.14 ตรวจรับเมื่อ :
11/01/2565

2,354.00

บริ ษทั บ้านป้ าย
2,354.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั บ้านป้ าย
มายปริ้ นติ้ง จํากัด โทร. 02 มายปริ้ นติ้ง จํากัด โทร.
ตกลงราคา
02 734 1833 2,354.00
734 1833 2,354.00

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

196 ขออนุมตั ิจีดซื้อวัสดุ
รายการชุดตรวจโควิด
Antigen Test

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

2,450.00

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง
และราคาที่เสนอ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ทเวนตี้โ ฟร์ ช้อปปิ้ ง บริ ษทั ทเวนตี้โ ฟร์
จํากัด โทร. 02 071 2400 ช้อปปิ้ ง จํากัด โทร. 02
ตกลงราคา
071 2400 2,450.00
2,450.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7204/16วันที่
28/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว 7204/20
ตรวจรับเมื่อ : 04/01/2565
197 ขออนุมตั ิจดั ซื้อหนังสื อเรี ยน
ภาคพิเศษ ภาค 1/2564
จํานวน 1 รายการ

20,790.00

20,790.00 เฉพาะเจาะจง/ ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกร ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงก
ณ์มหาวิทยาลัย 20,790.00 รณ์มหาวิทยาลัย
ตกลงราคา
20,790.00

ราคาเหมาะสม

อว 7205/งพ.4/2565วันที่
28/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65017451

เลขที่ตรวจรับ : อว
7205/งพ.4.1/2565
ตรวจรับเมื่อ : 07/01/2565
198 ขออนุมตั ิซ้ือนํ้าส้มสายชู

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/ปท.049 ตรวจรับเมื่อ
: 20/01/2565

1,177.00

1,177.00 เฉพาะเจาะจง/ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ก่อพงศ์ ราคาเหมาะสม
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
โอ เอ ซัพพลาย โทร.
ตกลงราคา
0-2946-9001-3 1,177.00 0-2946-9001-3 1,177.00

4123วันที่ 29/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

199 ขออนุมตั ิซ่อมปั๊ มสูบนํ้าห้องไ
ฟฟ้าอาคารบุญชนะ อัตถากร

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

15,236.80

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027169

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
15,236.80 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั พี.วี. เซอร์วสิ
เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
ตกลงราคา
ซัพพลาย จํากัด โทร.
0-2918-7219 15,236.80

บริ ษทั พี.วี. เซอร์วสิ
เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
ซัพพลาย จํากัด โทร.
0-2918-7219 15,236.80

ราคาเหมาะสม

9,552.81 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป
จํากัด โทร. 02-173-1000
ตกลงราคา
9,552.81

บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป
จํากัด โทร. 02-173-1000
9,552.81

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
กค.85วันที่ 29/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7201/ยธ.24 ตรวจรับเมื่อ :
09/02/2565
200 ขออนุมตั ิจดั ซื้อกระเช้าผลไม้
สวัสดีปีใหม่ 2565
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027009

เลขที่ตรวจรับ : อว
7203/114 ตรวจรับเมื่อ :
04/01/2565

9,552.81

อว 7203/30วันที่
29/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

201 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาผูป้ ระสาน
งานหลักสูตร มกราคม 2565
(วัฒนัน พรเลิศพงศ์)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

9,806.40

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
9,806.40 เฉพาะเจาะจง/ นายวัฒนัน พรเลิศพงศ์
9,806.40
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

นายวัฒนัน พรเลิศพงศ์
9,806.40

ราคาเหมาะสม

นางสาวเขมจิรา
9,806.40 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวเขมจิรา
คณนาธรรม โทร. 084 065 คณนาธรรม โทร. 084
ตกลงราคา
4421 9,806.40
065 4421 9,806.40

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7213/นต.078วันที่
29/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65127423

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.079 ตรวจรับเมื่อ
: 17/01/2565
202 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาผูป้ ระสาน
งานหลักสูตร มกราคม 2565
(เขมจิรา คณนาธรรม)
เลขที่โ ครงการ e-GP : 65127423

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.081 ตรวจรับเมื่อ
: 17/01/2565

9,806.40

อว 7213/นต.080วันที่
29/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

203 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาผูป้ ระสาน
งานหลักสูตร มกราคม 2565
(วรวิชญ์ วงศ์วศวัฒน์)

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

19,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
19,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นายวรวิชญ์ วงศ์วศวัฒน์
19,000.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

นายวรวิชญ์ วงศ์วศวัฒน์
19,000.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง
อว 7213/นต.082วันที่
29/12/2564

เลขที่โ ครงการ e-GP : 65027295

เลขที่ตรวจรับ : อว
7213/นต.083 ตรวจรับเมื่อ
: 31/01/2565
204 ขออนุมตั ิจา้ งพิมพ์วารสารกา
รจัดการสิ่ งแวดล้อม
เลขที่โ ครงการ e-GP : 64127509

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งท.0032
ตรวจรับเมื่อ : 20/01/2565

10,058.00

10,058.00 เฉพาะเจาะจง/ บริ ษทั ออลอินวัน พริ้ นติ้ง บริ ษทั ออลอินวัน
จํากัด โทร. 0 2865 2493 พริ้ นติ้ง จํากัด โทร. 0
ตกลงราคา
10,058.00
2865 2493 10,058.00

ราคาเหมาะสม

งท.0031วันที่ 30/12/2564

เลขที่และวันที่ของสัญ
ญาในการชื้อหรื อจ้าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง (วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท)

แบบ สขร.๑

ปี งบประมาณ 2565
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง

205 ขออนุมตั ิจา้ งทําความสะอาด
คณะบริ หารการพัฒนาสิ่ งแว
ดล้อมประจําเดือน มค 65

วงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้าง

1,000.00

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

รายชื่อผูท้ ี่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง/ นางสาวอรพร สิ นภาษา
1,000.00
ตกลงราคา

ผูท้ ี่ไ ด้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรื อจ้าง

นางสาวอรพร สิ นภาษา
1,000.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของข้อ
เลขที่และวันที่ของสัญ
ตกลงในการซื้อหรื อจ้าง ญาในการชื้อหรื อจ้าง
งท.0039วันที่ 30/12/2564

เลขที่ตรวจรับ : อว
7217/งท.0040
ตรวจรับเมื่อ : 07/01/2565

รวมขออนุมัติ
รวมตรวจรับ
รวมขออนุมัติท้งั หมด
รวมตรวจรับทั้งหมด

205 รายการ
196 รายการ
205 รายการ
196 รายการ

11,041,662.51

8,040,769.18
11,041,662.51
8,040,769.18

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000.-บาท)
ปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ที่ตกลงซื้อจ้าง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จ้างบํารุงรักษาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ 2565
และวิทยาศาสตร์ข้อมูล

997,500.00

997,437.95

วิธีคัดเลือก

1. บจก. จีเอเบิล จํากัด

997,437.95 1. บจก. จีเอเบิล จํากัด

997,437.95 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอด้านเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน

10/2565

ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

2 จ้างบํารุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
SAN Storage และอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (SAN Switch)
ประจําปีงบประมาณ 2565

915,000.00

914,850.00

วิธีคัดเลือก

1. บจก. จีเอเบิล จํากัด

914,850.00 1. บจก. จีเอเบิล จํากัด

914,850.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอด้านเทคนิค

11/2565

ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

3 จ้างบริการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2565

1,500,000.00

1,177,000.00

วิธีคัดเลือก

1. บจก. จีเอเบิล จํากัด
2. บจก.อี.เอ็น.ซอฟท์

1,173,790.00 1. บจก. จีเอเบิล จํากัด
1,337,500.00

12/2565

ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

4 จ้างบํารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ประจําปีงบประมาณ 2565

674,100.00

674,100.00

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

1. บจก.ลิบเน็ทส์

674,100.00 1. บจก.ลิบเน็ทส์

674,100.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอด้านเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน

13/2565

ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

5 จ้างบํารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(e-Library) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
และวิทยาศาสตร์ข้อมูล

950,000.00

950,000.00

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

1. บจก. ยิบอินซอย

950,000.00 1. บจก. ยิบอินซอย

950,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอด้านเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน

14/2565

ลงวันที่ 14 ธ.ค. 64

6 จ้างบํารุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ

795,000.00

795,000.00

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

1. บจก.ยิบอินซอย

795,000.00 1. บจก.ยิบอินซอย

795,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

15/2565

ลงวันที่ 14 ธ.ค. 64

7 จ้างบํารุงรักษาระบบจองใช้'ทรัพยากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS)
ประจําปีงบประมาณ 2565

749,000.00

749,000.00

วิธีคัดเลือก

1. บจก.ยิบอินซอย

749,000.00 1. บจก.ยิบอินซอย

749,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

16/2565

ลงวันที่ 21 ธ.ค. 64

1,173,790.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

