
แบบ สขร.๑ 

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...พฤษภาคม................ 

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

วันท่ี..........31..........เดือน..........พฤษภาคม...................พ.ศ.......2562....... 

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. ซ้ือเสื้อยืด 60 ตัว 6,000 บาท - โดยวิธ ี

เฉพาะเจาะจง 

นาย วานิตร ทัดทวน 

6,000 บาท 

นาย วานิตร ทัด

ทวน 

6,000 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304PO62-

03-00004 

ลว. 27 พ.ค.

62 

2. จ้างทําตรายาง 2 อนั 342.40 บาท - โดยวิธ ี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ทริงเค็ท แอนด์ 

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั 

342.40 บาท 

บริษัท ทริงเค็ท แอนด์ 

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั 

342.40 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304PO62-03-
00003 
ลว. 27 พ.ค. 

62 
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                                                                                             แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........พฤษภาคม 2562.............................. 

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

ณ .....31...........เดือน........ พฤษภาคม....................พ.ศ..........2562........... 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

1 ซ้ือชุดครุภัณฑเครื่องมือ

สําหรับเสริมทักษะดาน

การบริการสาธารณสุข 

จํานวน 2 รายการ 

(รายการท่ี 11 และ 13) 

1,000,000.-      537,600.-   คัดเลือก หางหุนสวน

จํากัด พี.เอ็น       

รุงเรือง      

เมดิคอล 

วงเงิน 

18,900.- 

หางหุนสวนจํากัด 

พี.เอ็น รุงเรือง     

เมดิคอล 

วงเงิน 18,900.- 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-04-025 

ลว 10 พ.ค.62 

2 ซ้ือชุดครุภัณฑเครื่องมือ

สําหรับเสริมทักษะดาน

การบริการสาธารณสุข 

จํานวน 11 รายการ 

(รายการท่ี 1-10 และ 12) 

1,000,000.-      537,600.-  คัดเลือก บริษัท ดีไซ

เอนซ คอนซัล

แตนท จํากัด 

วงเงิน 

403,283.- 

บริษัท ดีไซเอนซ 

คอนซัลแตนท 

จํากัด 

วงเงิน 403,283.- 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-04-024 

ลว 10 พ.ค.62 

 



แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ...นางสาวดุษฎี  ดวงฉิม... 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...พฤษภาคม... 

ชื่อหนวยงาน...งานจัดหา-จัดซ้ือ... 

วันท่ี...31...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ...2562... 

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. จัดซ้ือระบบโสตทัศนูปกรณหอง

ประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ พรอม

ติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ 

1,000,000 1,162,153.33 ดวยวิธีประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

บริษัท ส.เบญจมาส  
จํากัด ราคาท่ีเสนอ

950,000 บาท 

 

บริษัท ส.เบญจมาส  
จํากัด รวมเปนเงิน

950,000 บาท 

 

เสนอรายละเอียด

ถูกตองตรงตาม 

เง่ือนไขท่ี 

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

304-62-02-083 

ลว. 22 พ.ค.62 

2. จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือชนิด 

LED ขาวดําชนิด Network แบบท่ี 2 

พรอมคาจัดสงใหศูนยบรกิาร

การศึกษา มสธ. จํานวน 74 ศูนย/

เครื่อง 

1,184,000  1,257,642.33 โดยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส 
(e-market) 

 

1.บริษัท อินฟนิกซ  

โซลูชั่น จํากัด ราคา 
ท่ีเสนอ 1,169,171.88 

บาท 

2.บริษัท ไนนเทค  

คอรปอเรชั่น จํากัด  

ราคาท่ีเสนอ 490,916 

บาท 

หางหุนสวนจํากัด 

ป. วัฒนา โอเอ 

รวมเปนเงิน 

409,664 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตองตรงตาม 

เง่ือนไขท่ี 

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

304-62-02-084 

ลว. 29 พ.ค.62 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ...นางสาวดุษฎี  ดวงฉิม... 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...พฤษภาคม... 

ชื่อหนวยงาน...งานจัดหา-จัดซ้ือ... 

วันท่ี...31...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ...2562... 

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 

     3.บริษัท อีเก้ิล ออฟ

ฟช มีเดีย จํากัด ราคา

ท่ีเสนอ 886,520 บาท 

4.บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด ราคาท่ี

เสนอ 680,948 บาท  

5.บริษัท เน็กซเจน เน็ด

เวิรค คอรปอเรชั่น 

จํากัด ราคาท่ีเสนอ 

532,060 บาท 

6.บริษัท โฟทีกา จํากัด 

ราคาท่ีเสนอ 

418,070.40 บาท 

   

 

 

 



 

แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ...นางสาวดุษฎี  ดวงฉิม... 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...พฤษภาคม... 

ชื่อหนวยงาน...งานจัดหา-จัดซ้ือ... 

วันท่ี...31...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ...2562... 

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 

     7.บริษัท วิลคอน 

ดิสทริบิวชั่น จํากัด 

ราคาท่ีเสนอ 893,920 

บาท 

8.บริษัท โฮม ไอ.ที 

จํากัด ราคาท่ีเสนอ

ราคา 703,000 บาท 

9.บริษัท สุพรีม ดิสทิ

บิวชั่น (ไทยแลนด) 

จํากัด ราคาท่ีเสนอ 

510,500.38 บาท 

10.หางหุนสวนจํากัด 

ป. วัฒนา โอเอ ราคาท่ี

เสนอ 409,664 บาท 

   

 

 



 

                                                                                             แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........พฤษภาคม..2562.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซ้ือ (เหมชาติ เหมพิจิตร) ........................... 

ณ .....31...........เดือน........ พฤษภาคม......................พ.ศ..........2562........... 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

1 จัดซื้อหมึกพิมพสําหรับ

เคร่ืองปร้ินทเตอร จํานวน 

1 รายการ 

1,225,000.- 1,048,810.- 

 

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

บริษัท นิปดา กรุป 

จํากัด 

1,048,810 บาท 

บริษัท นิปดา กรุป 

จํากัด 

1,048,810 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-081 

ลงวันที่ 17 พ.ค. 2562 

2 จางพิมพกระดาษคําตอบ

ปรนัยและแบบกรอก

คะแนนอัตนัย จํานวน 1 

งาน 

646,500.- 646,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท 

คอนโทรล ดาตา 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

629,160 บาท 

บริษัท คอนโทรล 

ดาตา (ประเทศไทย) 

จํากัด 

629,160 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-082 

ลงวันที่ 17 พ.ค. 2562 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                       แบบ สขร.๑ 

                                       สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...พฤษภาคม .2562............                นิตยา  ทันตานุวัฏฏ 

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

วันท่ี......31..........เดอืน.....พฤษภาคม.........................พ.ศ.......2562.............. 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

1. จัดเชารถบัสปรับอากาศ  

2 ชั้น ขนาด 50 ท่ีนั่ง 

จํานวน 2 คัน 

36,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 ห.จ.ก. ศรีศักดา 

แทรเวล 

36,000 บาท 

ห.จ.ก.ศรีศักดา 

แทรเวล 

 36,000 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304PO61-06- 

 

2. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 

15 รายการ 

 

 

197,500 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

1.ห.จ.ก ชาญวิทย 

การคา 

 143,721.33 บาท         

2.รานอาทร   

   พาณิชย 

 6,259.50   บาท         

1. ห.จ.ก.ชาญวิทย 

การคา 

 143,721.33 บาท                

2. รานอาทร 

    พาณิชย 

   6,259.50 บาท               

 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

304PO61-06- 

 

 

 

 

 

 

3. จางทําตรายาง จํานวน 

4 อัน 

556.40 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ทริงเค็ท  

แอนด ครีเอเตอร 

กรุป จํากัด 

556.40 บาท  

บริษัท ทริงเค็ท 

แอนด ครีเอเตอร 

กรุป จํากัด 

556.40 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304PO61-06- 

 

 

 



 

-2- 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

4. จัดจางเหมาบริการเอกชน 

จัดทัวรเพ่ือศึกษาดูงาน 

จํานวน 1 งาน  

(ประเทศลาว) 

 

 420,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เคสมายส  

แทรเวล จํากัด 

414,352 บาท 

บริษัท เคสมายส 

แทรเวล จํากัด 

414,352 บาท 

      

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304PO61-06- 

 

5. จัดซ้ือกลอง กระดาษเก็บ 

เอกสาร จํานวน 500 

กลอง 

 

    24,880 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 บริษัท แฮปป 

พริ้น จํากัด 

  24,877.50 บาท 

บริษัท แฮปป 

พริ้น จํากัด 

  24,877.50 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304-61-06- 

 

6. จัดจางพิมพใบแจง

เงินเดือน 

จํานวน 20,000 ชดุ 

 

    

   28,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เคแอนด 

 เค ยูไนเต็ด จํากัด 

27,820 บาท 

   

 

บริษัท เคแอนด 

เค ยูไนเต็ด จํากัด 

27,820 บาท 

     

    

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

304-61-06- 

 

 
 

 

 



 

-3- 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

7. จัดจางดูแลรักษาความ  

ปลอดภัย ในงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร 

(เพ่ิมเติม) 

  

 

 48,600 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

องคการ

สงเคราะหทหาร

ผานศึก 

48,600 บาท 

 

 

องคการ 

สงเคราะหทหาร 

ผานศึก 

48,600 บาท 

   

      

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304-61-06- 

 

8. จัดจางตัดสูทผูบริหาร 

จํานวน 6 ตัว 

 

  18,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 บริษัท ทรงสมัย

แจงวัฒนะ 13

จํากัด 

18,000 บาท 

 

บริษัท ทรงสมัย 

 แจงวัฒนะ 13  

 จํากัด 

18,000 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

304-61-06- 

 

9. จัดจางรถตูประบอากาศ 

จํานวน 3 คัน 

  7,500 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นางสาวศุภมิตร 

สานิชวรรณ 

7,500 บาท 

นางสาวศุภมิตร 

สานิชวรรณ 

7,500 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304-61-06- 

 

 
 

 



 

-4- 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

10. จัดซ้ือชุดผาไตรถวาย

พระสงฆ 

จํานวน 10 ชุด 

  

 8,500 บาท  โดยวิธีตกลงราคา รานลอฮ่ัวฮวด 

   8,500  บาท 

    

รานลอฮ่ัวฮวด 

8,500 บาท   

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304PO61-06- 

 

11. จัดซ้ือเครื่องไทยธรรม

ถวายพระสงฆ จํานวน 

10 ชุด 

 

   3,500 บาท  โดยวิธีตกลงราคา รานลอฮ่ัวอวด 

3,500 บาท 

 

 

รานลออ่ัวฮวด 

3,500 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304CO61-06- 

 

12. จัดจางทําปาย จํานวน 

1 ปาย 

  2,889  โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอเดีย 

กราฟฟค จํากัด 

2,889 บาท 

บริษัท ไอเดีย 

กราฟฟค จํากัด 

2,889 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304CO61-06- 

 

 

 

 

 



 

-5- 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

13. จัดจางรถตูไมโครบัสปรับ 

อากาศ จํานวน 2 คัน 

  

 24,000 บาท  โดยวิธีตกลงราคา นายณรงค   

ภูคาสิริ 

   24,000  บาท 

    

นายณรงค 

ภูคาสิริ 

24,000 บาท   

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304PO61-06- 

 

14. จัดเชารถตู จํานวน 

1 คัน 

 

   9,000 บาท  โดยวิธีตกลงราคา นายสุบิน แกวขํา 

9,000 บาท 

 

 

นายสุบิน แกวขํา 

9,000 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304CO61-06- 

 

15. จัดจางทําโลรางวัล จํานวน 

4 อัน 

  5,778 บาท  โดยวิธีตกลงราคา บริษัท เดอะวัน 

ลิฟท จํากัด 

5,778 บาท 

บริษัท เดอะวัน 

ลิฟท จํากัด 

5,778 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304CO61-06- 

 

 

 

 
 



 

                                                                                                                                                                           แบบ สขร.๑ 

 

                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2562                       (นางสาวศุจีภรณ  ชื่นสมบุญ) 

งานจัดหา-จัดซ้ือ 

วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก     

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

1. จัดจางรถตูปรับอากาศ 

จํานวน 1 คัน 

1,800 บาท - เฉพาะเจาะจง นายกิติกร  บญุปลอด เปนเงิน 

1,800 บาท 

นายกิติกร  บญุปลอด เปนเงิน 

1,800 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

ใบสําคัญรับเงิน  

ลงวันท่ี  

2 พฤษภาคม 2562 

2. จัดจางรถตูปรับอากาศ 

จํานวน 1 คัน 

9,000 บาท  เฉพาะเจาะจง นายนิรุจน  โพธิ์สีมา เปนเงิน 

9,000 บาท 

นายนิรุจน  โพธิ์สีมา เปนเงิน 

9,000 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 

3. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง  6,525 บาท  เฉพาะเจาะจง นายนิรุจน  โพธิ์สีมา เปนเงิน 

9,000 บาท 

นายนิรุจน  โพธิ์สีมา เปนเงิน 

9,000 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 

4. จัดซ้ือวัสดุในการ

ฝกอบรม 

7,300 บาท  เฉพาะเจาะจง รานจํานงเภสชักรรมไทย 
-ซื้อวัสด ุจาํนวน 2 รายการ เปนเงิน 

5,000 บาท 

รานซาย โซลูชั่น  

-จัดซ้ือวัสดุ จํานวน 4 รายการ 

เปนเงิน 2,300 บาท 

รานจํานงเภสชักรรมไทย 
-ซื้อวัสด ุจาํนวน 2 รายการ เปนเงิน 

5,000 บาท 

รานซาย โซลูชั่น  

-จัดซ้ือวัสดุ จํานวน 4 รายการ 

เปนเงิน 2,300 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

เลมที่ 12 เลขที่ 32  

ลงวนัที ่16 พฤษภาคม 

2562 

 



 

         

ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก     

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

5. จัดเชาสถานท่ีในการ

ฝกอบรม 

2,400 บาท  เฉพาะเจาะจง โรงเรียนคลองลานวิทยาคม 

เปนเงิน 2,400 บาท 

โรงเรียนคลองลานวิทยาคม 

เปนเงิน 2,400 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

ใบสําคัญรับเงิน  

ลงวันท่ี 26 

พฤษภาคม 2562 

6. จดจางทําวุฒิบัตร 

ในการฝกอบรม 

3,500 บาท  เฉพาะเจาะจง นางกมลวรรณ ดิษพัฒน เปนเงิน 

3,500 บาท 

นางกมลวรรณ ดิษพัฒน เปนเงิน 

3,500 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

ใบสําคัญรับเงิน  

ลงวันท่ี 26 

พฤษภาคม 2562 

7. จัดจางผลิตสื่อ ในการ

ฝกอบรม 

8,000 บาท  เฉพาะเจาะจง นางกมลวรรณ ดิษพัฒน เปนเงิน 

8,000 บาท 

นางกมลวรรณ ดิษพัฒน เปนเงิน 

8,000 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

ใบสําคัญรับเงิน  

ลงวันท่ี 26 

พฤษภาคม 2562 

8. จัดจางสําเนาเอกสาร

และเขาเลม ในการ

ฝกอบรม 

6,500 บาท  เฉพาะเจาะจง ราน 35 สต. เปนเงิน 6,500 

บาท 

ราน 35 สต. เปนเงิน 6,500 

บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

บิลเงินสด ลงวันท่ี 

17 พฤษภาคม 

2562 

9. จัดซ้ือวัสดุในการ

ฝกอบรม 

4,097.04 

บาท 
 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟช คลับ (ไทย) จาํกัด 

-วัสดุ จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 

1,382 บาท 

 หางหุนสวนจํากัด ศูนยบริการ 

บานครู 

- จัดซ้ือ Pentel Oil Pastels 36 

สี จํานวน 5 ขวด เปนเงิน 240 

บาท 

บริษัท บีทูเอส จํากัด 

บริษัท ออฟฟช คลับ (ไทย) จาํกัด 

-วัสดุ จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 

1,382 บาท 

 หางหุนสวนจํากัด ศูนยบริการ 

บานครู 

- จัดซ้ือ Pentel Oil Pastels 36 

สี จํานวน 5 ขวด เปนเงิน 240 

บาท 

บริษัท บีทูเอส จํากัด 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

ตามใบเสร็จรับเงิน 

เลขท่ี

0002405191034954 

ลงวันท่ี 17 

พฤษภาคม 2562 



 

 

-จัดซ้ือวัสดุ จํานวน 2 รายการ 

เปนเงิน 365 บาท 

-จัดซ้ือวัสดุ จํานวน 2 รายการ 

เปนเงิน 365 บาท 

ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก     

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

     ราน Strawberry club 

-จัดซ้ือกระเปา จํานวน 24 ใบ 

เปนเงิน 240 บาท 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 

-จัดซ้ือวัสด ุจํานวน 9 รายการ 

เปนเงิน 1,495 บาท 

ราน Strawberry club 

-จัดซ้ือกระเปา จํานวน 24 ใบ 

เปนเงิน 240 บาท 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 

-จัดซ้ือวัสด ุจํานวน 9 รายการ 

เปนเงิน 1,495 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 

10. จัดซ้ือวัสดุในการ

ฝกอบรม 

4,250 บาท  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พงษอนันต
ปโตรเลียม 
-จัดซ้ือน้ํามันดีเซล เปนเงิน 1,000 

บาท 

บริษัท ไทยเสรีคลองสาม จํากัด 
-จัดซ้ือน้ํามันดีเซล 1,400 บาท 

บริษัท ไทยเสรีคลองสาม จาํกัด 
-จัดซื้อน้าํมนัดีเซล เปนเงนิ 1,850 

บาท 

หางหุนสวนจํากัด พงษอนันต
ปโตรเลียม 
-จัดซ้ือน้ํามันดีเซล เปนเงิน 1,000 

บาท 

บริษัท ไทยเสรีคลองสาม จํากัด 
-จัดซ้ือน้ํามันดีเซล 1,400 บาท 

บริษัท ไทยเสรีคลองสาม จาํกัด 
-จัดซื้อน้าํมนัดีเซล เปนเงนิ 1,850 

บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 

11. จัดจางรถตูปรับอากาศ 

จํานวน 1 คัน 4 วัน 

7,200 บาท  เฉพาะเจาะจง นายเอนก  เอ้ือแท 

-จัดจางรถตูปรับอากาศ จาํนวน  

4 วัน เปนเงิน 7,200 บาท 

นายเอนก  เอ้ือแท 

-จัดจางรถตูปรับอากาศ จาํนวน  

4 วัน เปนเงิน 7,200 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 



 

11. จัดจางรถตูปรับอากาศ 

จํานวน 1 คัน 4 วัน 

7,200 บาท  เฉพาะเจาะจง นายเอนก  เอ้ือแท 

-จัดจางรถตูปรับอากาศ จาํนวน  

4 วัน เปนเงิน 7,200 บาท 

นายเอนก  เอ้ือแท 

-จัดจางรถตูปรับอากาศ จาํนวน  

4 วัน เปนเงิน 7,200 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก     

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

12.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........พฤษภาคม..2562.............................. 

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

ณ .....31...........เดือน.......พฤษภาคม.....................พ.ศ..........2562........... 

ลําดั

บท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง  

1. เชารถสุขาเคลื่อนท่ี จํานวน 

2 คัน (เพ่ิมเติม) งานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร 

ในวันท่ี 3-4 เมษายน 2562 

9,600 9,600 เฉพาะเจาะจง เทศบาลนครนนทบุรี  
เสนอ 9,600 บาท 

เทศบาลนครนนทบุรี  
เสนอ 9,600 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

79 วรรค 2 

2. เชาพัดลมไอน้ํา จํานวน 46 

เครื่อง (เพ่ิมเติม)  

งานพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ในวันท่ี 2-4 เมษายน 

2562 

33,120 33,120 เฉพาะเจาะจง นายนพดล โพธิวิพุทธ  
เสนอ 33,120 บาท 

นายนพดล โพธิวิพุทธ  
เสนอ 33,120 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

79 วรรค 2 

3. ซ้ือไมกวาดทางมะพราว 

จํานวน 500 กํา 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท กา-ราเดน จํากัด  
เสนอ 17,500 บาท 

บริษัท กา-ราเดน จํากัด  
เสนอ 17,500 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00053 

     15 พค. 2562 

4. จางลอกทอสิ่งปฏิกูลระบบ

บําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 งาน 

100,000 99,510 เฉพาะเจาะจง หจก.สะอาดดี บริการ 

เสนอ 99,510 บาท 

หจก.สะอาดดี บริการ 

เสนอ 99,510 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00061 

     17 พค. 2562 

5. เชาเครื่องถายเอกสาร 

จํานวน 1 เครื่อง  

(งานอาคาร)ประจําเดือน

มีนาคม 2562 

614.70  ฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส.ไอเซลล

แอนด เซอรวิส จํากัด 

เสนอ 614.70 บาท 

บริษัท พีเอส.ไอเซลล

แอนด เซอรวิส จํากัด 

เสนอ 614.70 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

79 วรรค 2 

 



 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........พฤษภาคม..2562.............................. 

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

ณ .....31...........เดือน.......พฤษภาคม.....................พ.ศ..........2562........... 

ลําดั

บท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง  

6. ซ้ือวัสดุ จํานวน 2 รายการ 7,136.90 7,136.90 เฉพาะเจาะจง ราน ศ. สะพานนนทคาไม 

เสนอ 7,136.90 บาท 

ราน ศ. สะพานนนทคาไม 

เสนอ 7,136.90 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00055 

     31 พค. 2562 

7. จางรถบัสปรับอากาศ 45 

ท่ีนั่ง จํานวน 1 คัน   

 

22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมิตร  

สานิชวรรณ 

เสนอ 22,000 บาท 

นางสาวศุภมิตร  

สานิชวรรณ 

เสนอ 22,000 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00054 

     24 พค. 2562 

8. รับจางทํางานปรับปรงุหอง
ถวายเครื่องสักการะ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร อาคาร
บริหาร ชั้น ๑ จํานวน ๑ 
งาน  
 

๔๙๙,๖๙๐ ๔๙๙,๖๙๐ เฉพาะเจาะจง บ. แอ็ดวานซไดรฟ จํากัด 

เสนอ ๔๙๙,๖๙๐ บาท 

บ. แอ็ดวานซไดรฟ 

จํากัด 

เสนอ ๔๙๙,๖๙๐ บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304-62-08-038 

     16 พค. 2562 

 

 

 



 

    นางสาวจิตตรา  เพิงระนัย 

                                                                             แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม   

(ชื่อหนวยงาน)  กองพัสด ุ

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2562 

 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

1. ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน นง-6432 นบ. 

1,200.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

1,200 บ. 

บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

1,200 บ. 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

8/พฤษภาคม/2562 

2. ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กธ-9647 นบ. 

9,900.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

9,900 บ. 

บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

9,900 บ. 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

8/พฤษภาคม/2562 

3. ซื้อแบตเตอร่ีรถยนต

หมายเลขทะเบียน 

กท-7687 นบ. 

2,200.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย เซอรวิส 

2,200 บ. 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

2,200 บ. 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

7/พฤษภาคม/2562 

4. 

 

ซื้อแบตเตอร่ีรถยนต

หมายเลขทะเบียน 

40-1472 นบ. 

11,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย เซอรวิส 

11,000 บ. 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

11,000 บ. 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

304PO62-07-00110 

28/พฤษภาคม/2562 

5. 

 

 

ซื้อยางรถยนตหมายเลข

ทะเบียน วอ-3547นบ. 

จํานวน 4 เสน 

10,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

10,000 บ. 

บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

10,000 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

3/พฤษภาคม/2562 

6. 

 

 

ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กพ-3511 นบ. 

4,550.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย เซอรวิส 

4,550 บ. 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

4,550 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

5/พฤษภาคม/2562 
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ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

7. ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน นง-9276 นบ. 

6,400.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย เซอรวิส 

6,400 บ. 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

6,400 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

 16/พฤษภาคม/2562 

8. ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กท-7191 นบ. 

4,242.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พี ไทรส จก.

4,242 บ. 

บ. ดี เอส พี ไทรส จก.

4,242 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

 17/พฤษภาคม/2562 

9. เชาเคร่ืองถายเอกสาร

ประจําเดือนมนีาคม 

3,775.32 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 3,775.32 บ. 

บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 3,775.32 บ. 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตอง 

   2/พฤษภาคม/2562 

10. 

 

เชาเคร่ืองถายเอกสาร

ประจําเดือนมนีาคม 

953.10 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 9,53.10 บ. 

บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 9,53.10 บ. 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตอง 

   2/พฤษภาคม/2562 

11. ซื้อแบตเตอร่ีรถยนต

หมายเลขทะเบียน 

นง-9306 นบ. 

3,400.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย เซอรวิส 

3,400 บ. 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

3,400 บ. 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตอง 

 16/พฤษภาคม/2562 

12. เชารถบัสโดยสารปรับ

อากาศ 50 ที่นั่งพรอม

พนักงานขับรถและรวม 

 

28,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. บุญดี ทรานสปอรต 

จก.  28,000 บ. 

บ. บุญดี ทรานสปอรต 

จก.  28,000 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

   7/พฤษภาคม/2562 

13. 

 

จางเหมารถตูโดยสารปรับ

อากาศพรอมพนักงานขับ

รถและรวมคาน้ํามนั

เชื้อเพลิง จํานวน 1 คัน  

7,500.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวนิัย  พรพรหม 

7,500 บ. 

นายวนิัย  พรพรหม 

7,500 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

 20/พฤษภาคม/2562 

14. 

 

เชาเคร่ืองถายเอกสาร

ประจําเดือนมนีาคม 

2,396.34 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 2,396.34 บ. 

บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 2,396.34 บ. 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตอง 

   2/พฤษภาคม/2562 
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ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

15. ซื้อโตะทํางานสํานักงาน 

จํานวน 7 ตัว 

24,717.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไทยพฒันาครุภัณฑ 

จํากัด 24,717 บ. 

บ. ไทยพฒันาครุภัณฑ 

จํากัด 24,717 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

 31/พฤษภาคม/2562 

16. ซื้อเกาอ้ีสํานักงาน 

จํานวน 7 ตัว 

39,884.25 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. โชควฒันา เฟอรนิ 

เจอร แอนด เซฟ จก. 

39,884.25 บ. 

บ. โชควฒันา เฟอรนิ 

เจอร แอนด เซฟ จก. 

39,884.25 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

 31/พฤษภาคม/2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.๑ 

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

สรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........................พฤษภาคม................... 

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

วันท่ี..........31...........เดือน...............พฤษภาคม....................พ.ศ.......2562....... 
 

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 จัดซ้ือชุดโปรแกรมสําหรับจัดเก็บรายการ

ทางบรรณานุกรม (End Note)  จํานวน      

1 Site License 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท บุค โปรโมชั่น 

แอนด เซอรวิส จํากัด 

บริษัท บุค 

โปรโมชั่น แอนด 

เซอรวิส จํากัด 

471,975 บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๒๔ 

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒ 

๒ จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน          

2 เครื่อง 

197,843 197,843 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม 

(ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

197,843 บาท 

 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๒๕ 

๓ พ.ค. ๒๕๖๒ 

๓ จัดซ้ือไมโครโฟนแบบมือถือยานความถ่ี 

UHF จํานวน 8 ชุด 

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท ส. เบญจมาส 

จํากัด 

บริษัท ส. เบญจ

มาส จํากัด 

๒,๘๗๘.๓๐ บาท

268,000 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๒๖ 

๓ พ.ค. ๒๕๖๒ 

 

 


	เช่ารถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน (เพิ่มเติม) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 3-4 เมษายน 2562
	เช่าพัดลมไอน้ำ จำนวน 46 เครื่อง (เพิ่มเติม) 
	งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 2-4 เมษายน 2562
	ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 500 กำ
	จ้างลอกท่อสิ่งปฏิกูลระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 
	(งานอาคาร)ประจำเดือนมีนาคม 2562

