
แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ....นายวีรภัทร  สินเกษม...... 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...ตุลาคม................ 

ชือ่หนวยงาน................งานจดัหา-จัดซ้ือ.......................... 

วันท่ี..........31..........เดือน...........ตุลาคม...................พ.ศ.......2561....... 

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขอตกลง

ในการซ้ือ/จาง 

1 เชา่บริการวงจร DDN 256 KBPS จํานวน 

1 วงจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

224,700.00 

บาท 

224,700.00 

บาท 

โดยวิธ ี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน)          

224,700.00 บาท 

 

บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน)           

224,700.00 บาท 

 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-03-

001 

01/10/2561 

2 จัดซ้ือวัสดุ จํานวน 4 รายการ 11,844.90 

บาท 

11,844.90 

บาท 

โดยวิธ ี

เฉพาะเจาะจง 

ราน ศ.สะพานนทคา

ไม 

ราน ศ.สะพานนท

คาไม 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304PO62-

11-00001 

18/10/2561 
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แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ....นางสางเจนจิรา ชนะโชติ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...ตุลาคม................ 

ชือ่หนวยงาน................งานจดัหา-จัดซ้ือ.......................... 

วันท่ี..........31..........เดือน...........ตุลาคม...................พ.ศ.......2561....... 

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขอตกลง

ในการซ้ือ/จาง 

1     จางทําตรายาง จํานวน 1 อัน 

 

214  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ทริงเค็ท 

แอนด ครีเอเตอร 

กรุป จํากัด    

 214 บาท 

 

 

บริษัท ทริงเค็ท 

แอนด ครีเอเตอร 

กรุป จํากัด    

 214 บาท 

           

 

 

 เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304PO62-

01-00001    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          



แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ....นางสาวศุจภีรณ  ชื่นสมบุญ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...ตุลาคม................ 

ชือ่หนวยงาน................งานจดัหา-จัดซ้ือ.......................... 

วันท่ี..........31..........เดือน...........ตุลาคม...................พ.ศ.......2561....... 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก     

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง  

1. จางดูแลและบํารุงรักษา

ลิฟตโดยสาร 

177,411.80 

บาท 

177,411.

80 บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จํากัด บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จํากัด เปนตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

304-62-05-003 

ลงวันท่ี  

1 ตุลาคม 2561 

2. จางดูแลและบํารุงรักษา

ลิฟตโดยสารยี่หอ 

Sigma จํานวน 4 ชุด 

465,000 

บาท 

465,000 

บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

เปนตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

304-62-05-002 

ลงวันท่ี  

1 ตุลาคม 2561 

3. จางดูแลและบํารุงรักษา

ลิฟตโดยสารยี่หอ Fuji   

1,480,000 

บาท 

1,480,000 

บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ลัคก้ี อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด 

บริษัท ลัคก้ี อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด 

เปนตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

304-62-05-001 

ลงวันท่ี  

1 ตุลาคม 2561 

4. จัดจางซักผาเพ่ือบริการ

ในคลินิกแพทยแผนไทย 

102,000 

บาท 

102,000 

บาท 

เฉพาะเจาะจง นางอัจฉรา  โฮมภิรมย นางอัจฉรา  โฮมภิรมย เปนตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

304-62-05-004 

ลงวันท่ี  

1 ตุลาคม 2561 



ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก     

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง  

5. จัดซ้ือสมุนไพรสด 

จํานวน 5 รายการ 

92,400 บาท 92,400 

บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวมุกมณี  โพธิ์รัง นางสาวมุกมณี  โพธิ์รัง เปนตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

304-62-05-005 

ลงวันท่ี  

1 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 



                 แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน.........ตุลาคม 2561.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซื้อ (นายเหมชาติ  เหมพิจิตร) ........................... 

ณ .....31...........เดือน........ ตุลาคม......................พ.ศ..........2561........... 

 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก โดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

1 จัดเชาเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

(Generator) สําหรับหอง

ศูนยขอมูล (Data 

Center) อาคารศูนย

ฝกอบรมเทคโนโลยีการ

พิมพ 

1,000,000.- 79,715.- เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีซิชั่น 

พาวเวอร เซอรวิส 

จํากัด 930,900 

บาท 

บริษัท พรีซิชั่น พาว

เวอร เซอรวิส จํากัด 

930,900 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-001 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

2 จัดซื้อขาวสาร จํานวน 3 

รายการ 

1,414,000.- 1,414,000.- คัดเลือก ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหง

ประเทศไทย 

1,406,250 บาท 

ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศ

ไทย 

1,406,250 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-002 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

3 จัดจางเอกชนดาํเนินงาน

บริการในคลินิกแพทย

แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช จํานวน 1 คน 

192,000.- 192,000.- เฉพาะเจาะจง ดวงตา เรืองจรัส 

192,000 บาท 

ดวงตา เรืองจรัส 

192,000 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-003 

ลว. 1 ตลุาคม 61 



4 จัดจางเอกชนดาํเนินงาน

บริการในคลินิกแพทย

แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช จํานวน 1 คน 

192,000.- 192,000.- เฉพาะเจาะจง ไชยสมร สุดชมโฉม 

192,000 บาท 

ไชยสมร สุดชมโฉม 

192,000 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-004 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน.........ตุลาคม 2561.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซื้อ (นายเหมชาติ  เหมพิจิตร) ........................... 

ณ .....31...........เดือน........ ตุลาคม......................พ.ศ..........2561........... 

 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก โดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

5 จัดจางเอกชนดาํเนินงาน

บริการในคลินิกแพทย

แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช จํานวน 1 คน 

192,000.- 192,000.- เฉพาะเจาะจง มุกมณี  โพธิ์รัง

192,000 บาท 

มุกมณี  โพธิ์รัง

192,000 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-005 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

6 จัดจางเอกชนดาํเนินงาน

บริการในคลินิกแพทย

แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช จํานวน 1 คน 

192,000.- 192,000.- เฉพาะเจาะจง ภิญญาพัชณ  

เศรษฐธัญกิจ

192,000 บาท 

ภิญญาพัชณ   

เศรษฐธัญกิจ  

192,000 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-006 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

7 จัดจางเอกชนดาํเนินงาน

บริการในคลินิกแพทย

แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช จํานวน 1 คน 

192,000.- 192,000.- เฉพาะเจาะจง วีริศรา  อรุณพันธ 

192,000 บาท 

วีริศรา  อรุณพันธ

192,000 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-007 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

8 จัดจางเอกชนดาํเนินงาน

บริการในคลินิกแพทย

132,000.- 132,000.- เฉพาะเจาะจง อรปรียา  เลพล

132,000 บาท 

คุอรปรียา  เลพล 

132,000 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-008 

ลว. 1 ตุลาคม 61 



แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช จํานวน 1 คน 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



       แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน.........ตุลาคม 2561.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซื้อ (นายเหมชาติ  เหมพิจิตร) ........................... 

ณ .....31...........เดือน........ ตุลาคม......................พ.ศ..........2561........... 

 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก โดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

9 จัดจางเอกชนดาํเนินงาน

บริการในคลินิกแพทย

แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช จํานวน 1 คน 

132,000.- 132,000.- เฉพาะเจาะจง สุนทร  ทิพยโภชน 

132,000 บาท 

สุนทร  ทิพยโภชน

132,000 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-009 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

10 จัดจางซักรีดวัสดผุา 

จํานวน 14 รายการ 

ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

1,600,000.- 1,600,000.- คัดเลือก หจก. บางกอก 

ลอนดร้ี 

1,500,500 บาท 

หจก. บางกอก ลอนด

ร้ี 

1,500,500 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-010 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

11 จัดจางดูแลบํารุงรักษา

และซอมแซมระบบปรับ

อากาศชิลเลอร อาคาร

เฉลิมพระเกียร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

1,100,000.- 928,767.12 เคัดเลอืก บ.แคเรียร 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

1,100,000 บาท 

บ.แคเรียร (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

1,100,000 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-011 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

 

 



แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน.........ตุลาคม 2561.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซื้อ (นายเหมชาติ  เหมพิจิตร) ........................... 

ณ .....31...........เดือน........ ตุลาคม......................พ.ศ..........2561........... 

 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก โดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

12 จัดซื้ออาหาร จํานวน 4

ประเภท 

16,000,000.- 15,678,739.- ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

บริษัท เจ เอ็มไพร 

จํากัด 

6,391,196 บาท 

 

หจก. พรพรรณ 

การคา 

1,500,000 บาท 

 

รานนิวสตารซีฟูด 

6,636,815 บาท 

บริษัท เจ เอ็มไพร 

จํากัด 

6,391,196 บาท 

 

หจก. พรพรรณ การคา 

1,500,000 บาท 

 

รานนิวสตารซีฟูด 

6,636,815 บาท 

 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-012 

ลว. 3 ตุลาคม 61 

 

304-62-10-013 

ลว. 3 ตุลาคม 61 

 

304-62-10-014 

ลว. 3 ตุลาคม 61 

13 จัดจางรักษาความ

ปลอดภัย ศูนยวิทยพัมนา 

มสธ. เพชบุรี 

648,000.- 576,000.- ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

บ. ที.เอส.จี

อินเตอรการด 

บ. ที.เอส.จี อินเตอร

การด จํากัด 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-015 

ลว. 1 ตุลาคม 61 



จํากัด 570,000 

บาท 

570,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน.........ตุลาคม 2561.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซื้อ (นายเหมชาติ  เหมพิจิตร) ........................... 

ณ .....31...........เดือน........ ตุลาคม......................พ.ศ..........2561........... 

 



ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก โดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

15 รถรับ-สงสวัสดิการ 

จํานวน 10 เสนทาง 

(ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2561 ถึงวันที่ 28 

ธันวาคม 2561) 

2,975,616.- 2,975,616.- เฉพาะเจาะจง 1. หจก พระ

พายทรานสปอรต 

292,320 บาท 

 

2. หกจ. ศรี

กรุงเทพทัวร 

288,540 บาท 

 

3. บ.แมจิค รูทส 

จํากัด 

301,770 บาท 

 

4 หจก.เย็นพระ

พาย 301,770 

บาท 

1. หจก พระพายท

รานสปอรต 

292,320 บาท 

 

2. หกจ. ศรีกรุงเทพ

ทัวร 288,540 บาท 

 

3. บ.แมจิค รูทส จาํกัด 

301,770 บาท 

 

4 หจก.เย็นพระพาย 

301,770 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-016 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

 

304-62-10-017 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

 

304-62-10-018 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

 

304-62-10-019 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

 

 

 



แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน.........ตุลาคม 2561.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซื้อ (นายเหมชาติ  เหมพิจิตร) ........................... 

ณ .....31...........เดือน........ ตุลาคม......................พ.ศ..........2561........... 

 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก โดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

15 รถรับ-สงสวัสดิการ 

จํานวน 10 เสนทาง 

(ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2561 ถึงวันที่ 28 

ธันวาคม 2561) (ตอ) 

2,975,616.- 2,975,616.- เฉพาะเจาะจง 5. หจก. ลอ

เจริญทราน

สปอรต 308,700 

บาท 

 

6. หจก.ธงชัยทวัร 

289,170 บาท 

 

7. บ.พรทิพย แทร

เวล จาํกัด 

316,890 บาท 

 

8.หจก. เดชา 

บัสแทรเวล 

290,556 บาท 

5. หจก. ลอเจริญท

รานสปอรต 308,700 

บาท 

 

6. หจก.ธงชัยทวัร 

289,170 บาท 

 

7. บ.พรทิพย แทรเวล 

จํากัด 316,890 บาท 

 

8.หจก. เดชา บสัแทร

เวล 

290,556 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-020 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

 

304-62-10-021 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

 

304-62-10-022 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

 

304-62-10-023 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

 



 

9. หจก.ทรัพย

มงคลทวัร 

316,260 บาท 

 

9. หจก.ทรัพยมงคล

ทัวร 

316,260 บาท 

304-62-10-024 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน.........ตุลาคม 2561.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซื้อ (นายเหมชาติ  เหมพิจิตร) ........................... 

ณ .....31...........เดือน........ ตุลาคม......................พ.ศ..........2561........... 

 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก โดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

15 รถรับ-สงสวัสดิการ 

จํานวน 10 เสนทาง 

(ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2561 ถึงวันที่ 28 

ธันวาคม 2561) (ตอ) 

2,975,616.- 2,975,616.- เฉพาะเจาะจง 10. บ.พี.ที.เอก็ซ

เพรส จํากัด 

269,640 บาท 

 

10. บ.พี.ที.เอก็ซเพรส 

จํากัด 

269,640 บาท 

 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-025 

ลว. 1 ตุลาคม 61 

 

16 จัดเชาบริการอินเตอรเน็ต

และบริการสื่อสารขอมูล

ประจําป พ.ศ. 2562 

6,806,200.- 6,269,865.- ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

บ. ทริปเปลที 

อินเตอรเน็ต 

จํากัด 

3,600,000 บาท 

บ. ทริปเปลที 

อินเตอรเน็ต จํากัด 

3,600,000 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-026 

ลว. 8 ตุลาคม 61 

 

17 จัดจางดูแลบํารุงรักษา

ระบบปรับอากาศ SPLIT 

TYPE แบบเหมารวม 

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

2,688,000.- 2,890,000.- ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

หจก. วี.อาร.เซลล. 

แอนด เซอรวิส 

2,835,000 บาท 

 

หจก. วี.อาร.เซลล. 

แอนด เซอรวิส 

2,835,000 บาท 

 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-027 

ลว. 8 ตุลาคม 61 

 

 



แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน.........ตุลาคม 2561.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซื้อ (นายเหมชาติ  เหมพิจิตร) ........................... 

ณ .....31...........เดือน........ ตุลาคม......................พ.ศ..........2561........... 

 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก โดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

18 จัดซื้อหมึกพิมพสําหรับ

เคร่ืองปร้ินทเตอร 

4,115,200.- 4,065,144.- เฉพาะเจาะจง บ. นิปดา กรุป 

จํากัด 

2,347,764 บาท 

 

บ. นิปดา กรุป จํากัด 

2,347,764 บาท 

 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-028 

ลว. 30 ตุลาคม 61 

 

19 จัดซื้อกระดาษชาํระ

ขนาดจัมโบ จํานวน 

1,200 หีบ 

660,000.- 642,000.- ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

บ. บิลเลี่ยน  

มิลเลี่ยน แทรดดิ้ง 

จํากัด 

614,880 บาท 

บ. บิลเลี่ยน  

มิลเลี่ยน แทรดดิ้ง 

จํากัด 

614,880 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-029 

ลว. 25 ตุลาคม 61 

 

20 จัดจางรถสําหรับสง-รับ

คณะผูประสานงานการ

สอบและแบบทดสอบ 

ประจําปงบประมาณ 

2562 

3,626,640.- 3,448,406,70 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

บ. รังสรรค 

เซอรวิส เซนเตอร 

จํากัด 

3,623,266 บาท 

บ. รังสรรค เซอรวิส 

เซนเตอร จํากัด 

3,623,266 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-030 

ลว. 31 ตุลาคม 61 

 

 



แบบ สขร.๑ 

ชือ่ผูรับผิดชอบ...........นายเทพทัต  พรสิริญาณ............. 

 

สรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........................ตุลาคม................... 

ชือ่หนวยงาน................งานจดัหา-จัดซ้ือ.......................... 

วันท่ี..........31...........เดือน...............ตุลาคม....................พ.ศ.......2561....... 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือ/จาง 

๑ จัดจางดูแลบํารุงรักษาซอฟตแวรระบบฐานขอมูล

คลังขอสอบ (ระบบใหม) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๕๔,๐๐๐ ๓๕๔,๐๐๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร 

มหาวิทยาลัย

เกษตร 

ศาสตร 

๓๕๔,๐๐๐ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๐๑ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

๒ จัดจางดูแลบํารุงรักษาซอฟตแวรและฮารดแวร

ระบบฐานขอมูลคลังขอสอบ (ระบบเกา) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕๙๐,๖๔๐ ๕๙๐,๖๔๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท เฟรสท แอซซีส

แทนซ แอนด อิมพรูฟ

เมนต (ประเทศไทย) 

จํากัด 

บริษัท เฟรสท แอซ

ซีสแทนซ แอนด 

อิมพรูฟเมนต 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

๕๙๐,๖๔๐ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๐๒ 

๒ ต.ค. ๒๕๖๑ 



ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือ/จาง 

๓ จัดจางบํารุงรักษาระบบจองหองพัก-หองประชุม

จํานวน ๑ งาน 

๑๖๔,๙๑๓ ๑๖๔,๙๑๓ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โคแมนชี่ 

อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท โคแมนชี่ 

อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด (มหาชน) 

๑๖๔,๙๑๓ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๐๓ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

๔ จั ด ซ้ื อสิ ท ธิ ก า ร ใช โ ป รแกรมป อ ง กัน ไ ว รั ส

คอมพิวเตอรยี่หอ Symantec และบํารุงรักษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ทีทีเอ็นซี 

เทคโนโลยี จํากัด 

บริษัท ทีทีเอ็นซี 

เทคโนโลยี จํากัด 

๒๔๖,๑๐๐ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๐๔ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

๕ จัดจางบํารุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอ็กซเซล ลิ้งค 

จํากัด 

 

บริษัท เอ็กซเซล 

ลิ้งค จํากัด 

๒๙๑,๕๘๐ บาท 

 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๐๕ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

๖ จ า ง ร ถ ตู โ ด ย ส า ร ป รั บ อ า ก า ศ  จํ า น ว น  

๑ เสนทาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนทางท่ี ๕ ศรียาน - มสธ. 

๑๗๖,๔๐๐ ๑๗๖,๔๐๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจํากัด ศรี

กรุงเทพทัวร 

หางหุนสวนจํากัด 

ศรีกรุงเทพทัวร 

๑๗๕,๑๔๐ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๐๖ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 



ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือ/จาง 

๗ จ า ง ร ถ ตู โ ด ย ส า ร ป รั บ อ า ก า ศ  จํ า น ว น  

๑ เสนทาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนทางท่ี ๙ สําโรง - มสธ. 

๑๗๖,๔๐๐ ๑๗๖,๔๐๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท พี.ที.ทรานส 

เอ็กซเพรส จํากัด 

บริษัท พี.ที.ทรานส 

เอ็กซเพรส จํากัด 

๑๗๕,๑๔๐ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๐๗ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

๘ จัดจ างดํ า เนินการดูแลบํารุ งรักษาอุปกรณ

คอมพิวเตอรระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ

งานบริการการศึกษา จํานวน ๑ งาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซิสคอมพ คอร

ปอเรชั่น จํากัด 

บริษัท ซิสคอมพ 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

๒๓๗,๕๔๐ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๐๘ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

๙ จัดจางบํารุ งรักษาเครื่ องพิมพ  Line Printer 

จํานวน ๓ เครื่อง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

๒๒๕,๐๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท คอม เทรดดิ้ง 

จํากัด 

บริษัท คอม เทรด

ดิ้ง จํากัด 

๑๖๓,๗๑๐ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๐๙ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

 

๑๐ จัดเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประจํากอง

กฎหมาย) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส 

แอนด เซอรวิส จํากัด 

บริษัท พี.เอส.ไอ.

เ ซ ล ส  แ อ น ด  

เซอรวิส จํากัด 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๑๐ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

 



ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือ/จาง 

๑๑ จัดจางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร จํานวน ๓ 

ระบบ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท มัลติมีเดีย เทค

โนโลยี่ จํากัด 

บริษัท มัลติมีเดีย 

เทคโนโลยี่ จํากัด 

๓๙๘,๑๕๐ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๑๑ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

 

๑๒ จัดจางดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมตูควบคุม

ไฟฟ าหลั ก  Main Distribution Board (MDB) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ โดยวิธี

คัดเลือก 

๑. บริษัท วินบริดจ 

จํากัด 

๒. บริษัท อีเทอนีตี้ 

เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด 

บริษัท วินบริดจ 

จํากัด 

๗๒๒,๒๕๐ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๑๒ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ....นางสาวจิตตรา  เพิงระนัย...... 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...ตุลาคม................ 

ชือ่หนวยงาน................งานจดัหา-จัดซ้ือ.......................... 

วันท่ี..........31..........เดือน...........ตุลาคม...................พ.ศ.......2561. ...... 

 

ลําดับที ่

 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

1. จางบริการขอมูลขาวสาร

ดานงานทะเบียนผาน

ระบบ SMS ป 2562 

113,200.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. โมบาย คอนเน็ต

จก. 113,200 บาท 

บ. โมบาย คอนเน็ต

จก. 113,200 บาท 

เปนความตองการ

ของหนวยงาน 

304-62-07-001 

1/ตุลาคม/2561 

2. จางดูแลบํารุงรักษาและ

ซอมแซมระบบตูสาขา

ชุมสายโทรศัพทแบบรวม

อะไหลและอุปกรณ 

ป พ.ศ 2562  

1,380,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ล็อกเลย จก.

(มหาชน) 

1,829,700 บาท 

บ. ล็อกเลย จก.

(มหาชน) 

1,829,700 บาท 

เปนความตองการ

ของหนวยงาน 

304-62-07-002 

1/ตุลาคม/2561 

3. 

 

 

จางเก็บขยะมูลฝอยในจุด

รวมขยะของ

มหาวิทยาลัย 

72,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลนคร 

ปากเกร็ด  

72,000 บาท 

เทศบาลนคร 

ปากเกร็ด  

72,000 บาท 

เปนความตองการ

ของหนวยงาน 

1/ตุลาคม/2561 



4. 

 

 

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ

รถยนตมหาลัยฯ 

ประจําป 2562 

500,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอสโซ (ปทท.) 

(มหาชน) 

ธนาคาร ทหารไทย 

จก. (มหาชน)   

500,000 บ. 

 

บ. เอสโซ (ปทท.) 

(มหาชน) 

ธนาคาร ทหารไทย 

จก. (มหาชน)   

500,000 บ. 

 

เปนความตองการ

ของหนวยงาน 

6/กันยายน/2561 

-2- 

 

ลําดับที ่

 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

5. ซื้อแบตเตอร่ีรถยนต

หมายเลขทะเบียน 

กพ-3511 นบ. 

2,400.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย 

เซอรวิส 

2,400 บาท 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

2,400 บาท 

เปนความตองการ

ของหนวยงาน 

3/ตุลาคม/2561 

6. ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กธ-9841 นบ. 

2,900.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พ ีไทรส 

จํากัด 2,900 บาท 

บ. ดี เอส พ ีไทรส 

จํากัด 2,900 บาท 

เปนความตองการ

ของหนวยงาน 

1/ตุลาคม/2561 

7. 

 

 

ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน วภ-7178 กทม. 

2,800.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย 

เซอรวิส 

2,800 บาท 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

2,800 บาท 

เปนความตองการ

ของหนวยงาน 

3/ตุลาคม/2561 



8. 

 

 

ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กธ-9648 นบ. 

2,800.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย 

เซอรวิส 

2,800 บาท 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

2,800 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตอง 

1/ตุลาคม/2561 

9. 

 

 

ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กท-7687 นบ. 

1,800- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย 

เซอรวิส 

1,800 บาท 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

1,800 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตอง 

1/ตุลาคม/2561 

10. 

 

 

ซื้อยางรถไฟฟาคันที่ 3 5,400.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.บี.เอส.  

โมทีฟเพาเวอร 

จํากัด 5,400 บ. 

บริษัท พี.บี.เอส.  

โมทีฟเพาเวอร จํากัด 

5,400 บ. 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตอง 

8/ตุลาคม/2561 

11. 

 

 

ซื้อแบตเตอร่ีรถยนต

หมายเลขทะเบียน  

กบ-2047 นบ. 

3,200.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย 

เซอรวิส 

3,200 บาท 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

3,200 บาท 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตอง 

19/ตุลาคม/2561 
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ลําดับที ่

 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซือ้หรือจาง  



12. ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กธ-7194 นบ. 

4,100.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย 

เซอรวิส 

4,100 บาท 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

4,100 บาท 

เปนความตองการ

ของหนวยงาน 

8/ตุลาคม/2561 

13. ซอมเคร่ืองสแกนเนอร

ความเร็วสูง จํานวน  

1 เคร่ือง 

4,000.- - โดยวิธเีฉพาะเจาะจง ราน  เอ็มเอเน็ท 

เวิรค 3,100 บาท 

 

ราน  เอ็มเอเน็ท 

เวิรค 3,100 บาท 

 

เปนความตองการ

ของหนวยงาน 

19/ตุลาคม/2561 

14. 

 

 

ซื้อวัสดุงานพิธีบาํเพ็ญ

กุศลทักษิณาปทาน ร. 9 

13,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานลอฮั่วฮวด 

12,000 บ. 

นางสาวมลธิชา 

1,000 บ. 

รานลอฮั่วฮวด 

12,000 บ. 

นางสาวมลธิชา 

1,000 บ. 

เปนความตองการ

ของหนวยงาน 

18/ตุลาคม/2561 

15. 

 

 

ซอมเคร่ืองสแกนเนอร

ความเร็วสูง จํานวน  

1 เคร่ือง 

4,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน  เอ็มเอเน็ท 

เวิรค 3,100 บาท 

 

ราน  เอ็มเอเน็ท 

เวิรค 3,100 บาท 

 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตอง 

29/ตุลาคม/2561 

 

 

 

 

 



                                                                                             แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........ตลุาคม 2561.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซ้ือ (วิภา  นาคสวย) ........................... 

ณ .....31...........เดือน........ ตลุาคม......................พ.ศ..........2561........... 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

1 จางเหมาดูแล

บํารุงรักษาและ

ซอมแซมระบบปรับ

อากาศแบบชิลเลอร 

จํานวน 3 อาคาร         

( 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62) 

2,400,000.- 2,300,000.- วิธีประกวดราคา บริษัท แคเรียร 

(ปปท.) จํากัด 

วงเงิน 

2,396,00 บาท 

 บริษัท แคเรียร 

(ปปท.) จํากัด 

วงเงิน 2,396,000 

บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-04-001 

ลว. 1 ตุลาคม 2561 

2  จางดูแลบํารุงรักษา

ตนไมและภูมิทัศนของ

มหาวิทยาลัย (1 ต.ค.

61-30 ก.ย.62) 

4,184,000.-  3,901,020.- วิธีประกวดราคา บริษัท กา-

ราเดน จํากัด  

วงเงิน 

4,049,000 

บาท 

 

บริษัท กา-ราเดน 

จํากัด  วงเงิน 

4,049,000 บาท 

 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-04-002 

ลว. 1 ตุลาคม 2561 

 

 



 

                                                                                             แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........ตลุาคม 2561.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซ้ือ (วิภา  นาคสวย) ........................... 

ณ .....31...........เดือน........ ตลุาคม......................พ.ศ..........2561........... 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

3 จางดูแลบํารุงรักษาและ

ซอมแซมระบบควบคุม

ไฟฟาแสงสวางอัตโนมัติ         

( 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62) 

2,450,000.-  2,450,000.- วิธีคัดเลือก บริษัท ลารซ

แอนดลอเร็ล 

จํากัด วงเงิน 

2,418,000 

บาท 

บริษัท ลารซแอนด

ลอเร็ล จํากัด วงเงิน 

2,418,000 บาท   

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-04-003 

ลว. 1 ตุลาคม 2561 

4  จางบริการรักษาความ

ปลอดภัยภายใน

มหาวิทยาลัย ( 1 ต.ค.

61-30 ก.ย.62) 

 13,353,500.- 13,353,336.- วิธี

เฉพาะเจาะจง 

สํานักงานรักษา

ความปลอดภัย

องคการ

สงเคราะหทหาร

ผานศึก วงเงิน 

13,353,336 

บาท  

สํานักงานรักษา

ความปลอดภัย

องคการสงเคราะห

ทหารผานศึก 

วงเงิน 13,353,336 

บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-04-004 

ลว. 1 ตุลาคม 2561 

 



 

 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซ้ือ (วิภา  นาคสวย) ........................... 

ณ .....31...........เดือน........ ตลุาคม......................พ.ศ..........2561........... 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

5 จางบริการรักษาความ

ปลอดภัยศูนยวิทย

พัฒนา มสธ.จันทบุรี    

( 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62) 

520,100.- 476,740.- วิธีประกวดราคา บริษัท ศูนย

รักษาความ

ปลอดภัยไฮ

คลาส เอสแอนด

เอส เซอรวิส 

จํากัด วงเงิน 

468,000 บาท 

บริษัท ศูนยรักษา

ความปลอดภัยไฮ

คลาส เอสแอนด

เอส เซอรวิส จํากัด 

วงเงิน 468,000 

บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-04-005 

ลว. 1 ตุลาคม 2561 

6 จางบริการรักษาความ

ปลอดภัยศูนยวิทย

พัฒนา มสธ.อุดรธานี   

( 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62) 

530,000.- 528,000.- วิธีประกวดราคา บริษัท ศูนย

รักษาความ

ปลอดภัย

ขอนแกนซีเคียว

การด จํากัด 

วงเงิน 478,800 

บาท 

บริษัท ศูนยรักษา

ความปลอดภัย

ขอนแกนซีเคียว

การด จํากัด วงเงิน 

478,800 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-04-006 

ลว. 1 ตุลาคม 2561 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              

แบบ สขร.๑ 

                                       สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...ตุลาคม .2561............                นิตยา  ทันตานุวัฏฏ 

(ชื่อหนวยงาน)........งานจัดหา-จัดซ้ือ...กองพัสดุ............................................ 

วันท่ี......31.........เดือน.....ตุลาคม.........................พ.ศ.......2561.............. 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

1. จัดซ้ือหมึกพิมพ จํานวน 

31 กลอง 

 

 195,300 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท นิปดา กรุป 

จํากัด 

  165,850 บาท 

บริษัท นิปดา กรุป 

 จํากัด 

165,850 บาท  

    

      

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

304PO60-06- 

 

2. จัดซ้ือวัสดุ สํานักงาน 

จํานวน 9 รายการ 

     109,680 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 หางหุนสวนจํากัด 

 ชาญวิทยการคา  

  102,399 บาท 

 

หางหุนสวนจํากัด 

ชาญวิทยการคา 

102,399 บาท  

 

 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304PO60-06- 

 

3.   จางเหมาดูแลบํารุงรักษา

ซอมแซมลิฟตโดยสาร 

และลิฟตขนของ ยี่หอ 

MITSUBISHI จํานวน  

5 ชุด 

  

      

   1,350,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท มิตชูบิชิ 

เวลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

1,155,600 บาท 

บริษัท มิตชูบิช ิ

เวลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

1,155,600 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

304PO60-06- 

 



 

 

                                                                                                 -2- 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

4. จางบริการขอมูล

ขาวสาร 

ดานงานทะเบียนผาน

ระบบ SMS  

(สํานักทะเบียนและ

วัดผล) 

 

 450,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ทรู มูฟ เอส ยูนิ

เวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น

จํากัด 0.20 บาท 

 (ภายในวงเงินไม 

เกิน 450,000บาท 

บริษัท ทรู มูฟ 

เอส ยูนิเวอรแชล 

คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด 0.20 บาท  

  (ภายในวงเงินไมเกิน 

450,000 บาท   

      

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและ

เหมาะสม 

 

304PO60-06- 

 

5. จัดซ้ือหมึกพิมพบัตร

ประจําตัวนักศึกษา 

จํานวน 60 มวน 

     256,800 

บาท 

 โดยวิธ ี

เฉพาะเจาะจง 

 บริษัท ดาตาโปรดักส 

ทอปปง ฟอรม จํากัด 

256,800 บาท 

บริษัท ดาตาโปร 

 ดักส ทอปปง  ฟอรม 

จํากัด 

256,800 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและ

เหมาะสม 

304PO60-06- 

 

6. จางดูแลบํารุงรักษา

ระบบ/โปรแกรม

คอมพิวเตอร  

  ในระบบการสอบ    

จํานวน 1 ระบบ  

     

   300,000 บาท  โดยวิธ ี

เฉพาะเจาะจง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

300,000 บาท 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

300,000 บาท 

   

    

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและ

เหมาะสม 

 

 

304PO60-06- 

 

   

                                                                                                 -3- 



 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

7. จางบริการขอมูลขาวสาร 

 ดานการใหบริการ SMS 

(กองคลัง) 

 10,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โมบาย 

คอนเน็ต จํากัด 

  0.28 บาท 

(ภายในวงเงินไม

เกิน 10,000 บาท 

บริษัท โมบาย 

 คอนเน็ต จํากัด       

0.28 บาท 

(ภายในวงเงินไม

เกิน 10,000 บาท  

    

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304PO60-06- 

 

8. จางเอกชนเพ่ือดําเนินงาน

ในหนาท่ีลูกจางประจํา 

โครงการบริหาร

ยุทธศาสตรงานบริการ

วิชาการแกสังคม จํานวน 

1 คน 

330,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นายสิทธการย 

ตั้งสันทัศนกุล  

165,000 บาท 

นายสิทธการย 

ตั้งสันทัศนกุล 

165,000 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304PO60-06- 

 

9. จางเอกชนดําเนินการตาม

โครงการบริหารจัดการทุน

วิจัยวิชาการสําหรับ

คณาจารย จํานวน 2 คน 

360,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นางสาวอมรา  

ภูผา 180,000 บ. 

นางสาวปยรัตน 

ปรีเปรม 

180,000 บาท 

นางสาวอมรา  

ภูผา 180,000 บ. 

นางสาวปยรัตน ปรี

เปรม 

180,000 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304PO60-06- 

 

 

 

 

 



 

            แบบสขร. ๑                            สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........ตุลาคม..2561..............................                            

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซ้ือ (นายสฤษดิ์ ศรีธรรม) ........................... 

ณ .....31...........เดือน.......ตุลาคม......................พ.ศ..........2561........... 

ลําดั

บท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือ

จาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

1. จางหมาดูแลบํารุงรักษาและ

ซอมแซมระบบสํารองไฟฟา

แบบตอเนื่อง(UPS) แบบรวม

อะไหลและอุปกรณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1ตค.2561-30กย.62) 

495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง บ. เซอรคอน พาวเวอร 

โซลูชั่น จํากัด 

เสนอ 490,000 บาท 

บ. เซอรคอน พาวเวอร 

โซลูชั่น จํากัด 

เสนอ 490,000 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304-62-08-001 

ลว 1 ตค.2561 

2. จางดูแลบํารุงรักษาระบบ

สัญญาณเตือนอัคคีภัย 

ประจําป 2562 

140,000 140,000 เฉพาะเจาะจง บ. ไนนตี้ไนน ไฟรอะ

ลารม ซีสเต็มส จํากัด 

เสนอ 132,680 บาท 

บ. ไนนตี้ไนน ไฟรอะ

ลารม ซีสเต็มส จํากัด 

เสนอ 132,680 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304-62-08-002 

ลว 1 ตค.2561 

3. จางดูแลบํารุงรักษาระบบ

ดับเพลิง ประจําป 2562 

130,000 130,000 เฉพาะเจาะจง บ สยามโปรเทคชั่น  

ซีสเต็ม จํากัด  

เสนอ 128,400 บาท  

บ สยามโปรเทคชั่น  

ซีสเต็ม จํากัด  

เสนอ 128,400 บาท  

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304-62-08-003 

ลว 1 ตค.2561 

4. จางหมาดูแลบํารุงรักษาและ

ซอมแซมหมอแปลงไฟฟา

จํานวน 1 งาน ประจาํป

480,000 460,000 เฉพาะเจาะจง บ เอกรัฐวิศวกรรม 

จํากัด  

เสนอ 459,431.25 บาท  

บ เอกรัฐวิศวกรรม 

จํากัด  

เสนอ 459,431.25 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304-62-08-004 

ลว 1 ตค.2510 



งบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1ตค.2561-30กย.62) 

 



 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน.........ตุลาคม..2561.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จดัหา-จัดซื้อ (นายสฤษดิ์ ศรีธรรม) ........................... 

ณ .....31...........เดือน.......ตุลาคม......................พ.ศ..........2561........... 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซือ้หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

5. จ้างหมาดแูลบํารุงรักษาและ

ซอ่มแซมระบบไฟฟ้าจํานวน 

1 งาน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  

(1ตค.2561-30กย.62) 

790,000 790,000 วิธีคัดเลือก บ วินบริดจ จํากัด  

เสนอ 750,669.20 บาท  

บ วินบริดจ จํากัด  

เสนอ 750,669.20 บาท  

เสนอรายละเอียด

ถกูต้อง 

304-62-08-005 

ลว 1 ตค.2561 

6. จ้างหมาดแูลบํารุงรักษาระบบ

บําบดันํา้เสยีแบบเหมารวม 

จํานวน 1 งาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

(1ตค.2561-30กย.62) 

1,420,000 1,350,000 อิเล็กทรอนิกส บ เว็ทโก้ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั  

เสนอ 1,350,000 บาท  

บ เว็ทโก้ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั  

เสนอ 1,350,000 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถกูต้อง 

304-62-08-006 

ลว 1 ตค.2561 

7. จ้างหมาดแูลบํารุงรักษา

เคร่ืองฟอกอากาศ จํานวน 1 

งาน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

(1ตค.2561-30กย.62) 

710,000 710,000 อิเล็กทรอนิกส บ เบ็ทเทอร์ไลฟ์ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั  

เสนอ 649,000 บาท  

บ เบ็ทเทอร์ไลฟ์ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั  

เสนอ 649,000 บาท  

เสนอรายละเอียด

ถกูต้อง 

304-62-08-007 

ลว 1 ตค.2561 

 

 



 

แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ...นางสาวดุษฎี  ดวงฉิม... 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...ตุลาคม... 

ชื่อหนวยงาน...งานจัดหา-จัดซ้ือ... 

วันท่ี...31...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...2561... 

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือ/จาง 

1. เ ช าช อ งสั ญญาณสถานี วิ ทยุ แ ล ะ

โทรทัศน เ พ่ื อการศึกษา ประจํ าป

งบประมาณ 2562 (ระหวางวันท่ี 1 

ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 

2562) 

6,000,000 6,000,000 ดวยวิธีประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น  

4,595,436 บาท 

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
เปนเงินท้ังสิ้น  

4,595,436 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตองตรงตาม 

เง่ือนไขท่ี 

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

304-62-02-

001 ลว.  

1 ต.ค.61 

2. จางดูแลรักษาความสะอาดท่ีทําการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประจาํปงบประมาณ 2562 (ระหวาง

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 

กันยายน 2562) 

13,000,000 13,000,000 ดวยวิธีประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

บริษัท เค.เอส.ซี.      
คลีนนิ่ง เซอรวิส จํากัด 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
11,985,000 บาท 

บริษัท เค.เอส.ซี.      
คลีนนิ่ง เซอรวิส 
จํากัด รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น 11,985,000 

บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตองตรงตาม 

เง่ือนไขท่ี 

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

304-62-02-

002 ลว.  

1 ต.ค.61 

3. จางดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมเครือ่ง

ถายเอกสารความเร็วสูง จํานวน 1 

เครื่อง ประจําปงบประมาณ 2562 

(ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 

30 กันยายน 2562) 

1,200,000 1,200,000 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
ตามวงเงินท่ีใชจริงใน
วงเงินไมเกิน         
1,200,000 บาท 

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ 
(ประเทศไทย) 
จํากัด ตามวงเงินท่ี
ใชจริงในวงเงินไม
เกิน 1,200,000 

บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตองตรงตาม 

เง่ือนไขท่ี 

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

304-62-02-

003 ลว.  

1 ต.ค.61 

 



 

แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ...นางสาวดุษฎี  ดวงฉิม... 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...ตุลาคม.. 

ชื่อหนวยงาน...งานจัดหา-จัดซ้ือ... 

วันท่ี...31...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...2561... 

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือ/จาง 

4. จางดูแลบํารุงรักษาและซอมแซม

เครื่องพิมพดิจิตอล จํานวน 2 รายการ 

ประจําปงบประมาณ 2562 (ระหวาง

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 

กันยายน 2562 

6,000,000 6,000,000 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
ตามวงเงินท่ีใชจริงใน
วงเงินไมเกิน         
6,000,000 บาท 

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ 
(ประเทศไทย) 
จํากัด ตามวงเงินท่ี
ใชจริงในวงเงินไม
เกิน 6,000,000 

บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตองตรงตาม 

เง่ือนไขท่ี 

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

304-62-02-

004 ลว.  

1 ต.ค.61 

5. จัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จํานวน 9 

รายการ 
2,800,000 2,800,000 ดวยวิธีประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

บริษัท อินเตอรเพลท 

จํากัด รวมเปนเงิน

ท้ังสิ้น 2,176,701 

บาท 

บริษัท อินเตอร

เพลท จํากัด รวม

เปนเงินท้ังสิ้น 

2,176,701 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตองตรงตาม 

เง่ือนไขท่ี 

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

304-62-02-

005 ลว.  

1 ต.ค.61 

 

 

 

 

 

 
 
 



 แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ...นางสาวดุษฎี  ดวงฉิม... 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...ตุลาคม... 

ชื่อหนวยงาน...งานจัดหา-จัดซ้ือ... 

วันท่ี...31...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...2560... 

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือ/จาง 

6. จ า ง เหมาบริ การบุ คลากร เ พ่ื อ

ดําเนินงานในหนาท่ีลูกจางประจํา

โครงการ พัฒนา ศักยภาพการ

ปฏิบัติงานดานวิชาการ จํานวน 5 

คน ประจําปงบประมาณ 2562 

(ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

2,142,000 2,142,000 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

1. ศาสตราจารย ดร.สุรพงษ  

โสธนะเสถียร รวมเปนเงิน

ท้ังสิ้น 300,000 บาท  

1.นางภวนัรัตน เอาทารสกุล 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

1,080,000บาท 

3. นางมณี  ศรีสมุทร รวม

เปนเงินท้ังสิ้น300,000 บาท  

4.นางสาววัชรี  ภูเจริญ ใน 

เปนเงินท้ังสิ้น222,000 บาท  

5. วาท่ีรอยตรีหญิงเสาวนิจ  

ปากบารา เปนเงินท้ังสิ้น 

240,000 บาท                                                                                     

1. ศาสตราจารย ดร.สุรพงษ  

โสธนะเสถียร รวมเปนเงิน

ท้ังสิ้น 300,000 บาท  

1.นางภวนัรัตน เอาทารสกุล 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

1,080,000บาท 

3. นางมณี  ศรีสมุทร รวมเปน

เงินท้ังสิ้น300,000 บาท  

4.นางสาววัชรี  ภูเจริญ ใน 

เปนเงินท้ังสิ้น222,000 บาท  

5. วาท่ีรอยตรีหญิงเสาวนิจ  

ปากบารา เปนเงินท้ังสิ้น 

240,000 บาท                                                                                     

เสนอรายละเอียด

ถูกตองตรงตาม 

เง่ือนไขท่ี 

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

304-62-02-

007 ถึง 304-

62-02-010   

ลว. 1 ต.ค.61 

 

 

 

 



 

 

 

แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ...นางสาวดุษฎี  ดวงฉิม... 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...ตุลาคม... 

ชื่อหนวยงาน...งานจัดหา-จัดซ้ือ... 

วันท่ี...31...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...2559... 

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ

วันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงใน

การซ้ือ/จาง 

7. จางเหมาบริการเพ่ือดําเนินงานใน

หนาท่ีพนักงานขับรถยนตเปน

รายบุคคล จํานวน 22 คน ประจําป

งบประมาณ 2562 (ระหวางวันท่ี 1 

ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 

2562) 

3,168,000 3,168,000 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

1. นายธนภัทร  ชางเยาว 
2. นายภัทรพล  ชนุดรัมย 
3. นายชวาล  จันทรังษี 
4. นายเดน  แกวสาลี 
5. นายชุติพนธ  จันทรสัมฤทธิ์ 
6. นายวัชพงษ  วรจักร 
7. นายจร  ระกานอก 
8. นายสมหมาย  เหมวิลัย 
9. นายอุดร  พุมใจดี 
10. นายศุกรใจ  บุญเต็ม 
11. นายศุภโชค  พลับนิล 
12. นายอรัญ  แสงเพ็ญ 
13. นายภัทเรศ  สีทองสุก 
14. นายธนากร  ดาศรี 
15. นายสมบูรณ  สิทธิผล 
16. นายจักรพันธ  รักหิรัญ 

1. นายธนภัทร  ชางเยาว 
2. นายภัทรพล  ชนุดรัมย 
3. นายชวาล  จันทรังษี 
4. นายเดน  แกวสาลี 
5. นายชุติพนธ  จันทรสัมฤทธิ์ 
6. นายวัชพงษ  วรจักร 
7. นายจร  ระกานอก 
8. นายสมหมาย  เหมวิลัย 
9. นายอุดร  พุมใจดี 
10. นายศุกรใจ  บุญเต็ม 
11. นายศุภโชค  พลับนิล 
12. นายอรัญ  แสงเพ็ญ 
13. นายภัทเรศ  สีทองสุก 
14. นายธนากร  ดาศรี 
15. นายสมบูรณ  สิทธิผล 
16. นายจักรพันธ  รักหิรัญ 

เสนอ

รายละเอียด

ถูกตองตรงตาม 

เง่ือนไขท่ี 

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

304-62-02-

011 ถึง 

304-62-02-

032   

 ลว. 1 ต.ค.

61 

 



 

 

แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ...นางสาวดุษฎี  ดวงฉิม... 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...ตุลาคม... 

ชื่อหนวยงาน...งานจัดหา-จัดซ้ือ... 

วันท่ี...31...เดือน..ตุลาคม...พ.ศ...2559... 

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ

วันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงใน

การซ้ือ/จาง 

     17. นายธีรกานต  งามลักษณ 
18. นายชัด  สุระเดช 
19. นายไกรสร  เชิดชิด 
20. นายวรวัฒน  รุจิเวทย 
21. นายจําลอง  ลําดับศรี 
22. นายอรรถวิทย  พานิชวัฒนา
เจริญ 
ในอัตราคาตอบแทน/คน/เดือน = 
12,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพัน
บาทถวน) รวมระยะเวลาจาง 12 
เดือน เปนเงินคนละ 12,000 x 
12 = 144,000 บาท 

17. นายธีรกานต  งามลักษณ 
18. นายชัด  สุระเดช 
19. นายไกรสร  เชิดชิด 
20. นายวรวัฒน  รุจิเวทย 
21. นายจําลอง  ลําดับศรี 
22. นายอรรถวิทย  พานิชวัฒนา
เจริญ 
ในอัตราคาตอบแทน/คน/เดือน = 
12,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพัน
บาทถวน) รวมระยะเวลาจาง 12 
เดือน เปนเงินคนละ 12,000 x 
12 = 144,000 บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ถูกตองตรง

ตาม 

เง่ือนไขท่ี 

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ...นางสาวดุษฎี  ดวงฉิม... 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...ตุลาคม... 

ชื่อหนวยงาน...งานจัดหา-จัดซ้ือ... 

วันท่ี...31...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...2559... 

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคา

กลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือ/จาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขอตกลง

ในการซ้ือ/จาง 

8. เชาเคร่ืองถายเอกสาร จํานวน 43 เคร่ือง 

(ระหวางเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 

2561) 33 หนวยงาน 

473,175 473,175 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

จากบริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส 

แอนด เซอรวิส จํากัด ในอัตรา 

(รวมภาษี) แผนละ 0.18 บาท 

(สิบแปดสตางค) ในวงเงิน 

473,175 บาท 

จากบริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส 

แอนด เซอรวิส จํากัด ในอัตรา 

(รวมภาษี) แผนละ 0.18 บาท 

(สิบแปดสตางค) ในวงเงิน 

473,175 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตองตรงตาม 

เง่ือนไขท่ี 

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

304-62-02-

033 ถึง 304-

62-02-068   

 ลว. 1 ต.ค.61 
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