
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 12 รายการ 38,855.00               เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 38,855.00           ร้านหนังสือ Room Book & stationery 38,855.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621100126

ลงวันที่ 1/04/2562

2 ซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 6 รายการ 4,395.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 4,395.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 4,395.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621100124

ลงวันที่ 1/04/2562

3 ซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 7 รายการ 4,500.00                 เฉพาะเจาะจง บจก. อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 4,500.00             บจก. อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 4,500.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621100125

ลงวันที่ 1/04/2562

4 จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร 27,285.00               เฉพาะเจาะจง บจก. แกรนด์สเต็บ 27,285.00           บจก. แกรนด์สเต็บ 27,285.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200080

ลงวันที่ 1/04/2562

5 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ 10,199.70               เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 10,199.70           ร้านจักรพรรณ 10,199.70           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200072

ลงวันที่ 1/04/2562

6 ซื้อหมึกเครื่องถ่าย ยี่ห้อ KONICA 17,655.00               เฉพาะเจาะจง บจก. ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง 17,655.00           บจก. ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง 17,655.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 02010621100044

ลงวันที่ 1/04/2562

7 จ้างซ่อมและล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 1 งาน 5,093.20                 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 5,093.20             ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 5,093.20             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200045

ลงวันที่ 1/04/2562

8 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 6,800.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ สิงห์วิสุทธิ์ 6,800.00             นางสาวปุญชรัสมิ์ สิงห์วิสุทธิ์ 6,800.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200043

ลงวันที่ 1/04/2562

9 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน เมษายน2562 20,014.20               เฉพาะเจาะจง บจก. เอสดับเบิ้ลยู 2016 เซอร์วิส 20,014.20           บจก. เอสดับเบิ้ลยู 2016 เซอร์วิส 20,014.20           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05126621100009

ลงวันที่ 1/04/2562

10 จ้างซักผ้าเดือนเมษายน 2562 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00             นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05140621200013

ลงวันที่ 1/04/2562

11 ซื้อน้ํามันเดือนเมษายน 2562 8,200.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ศุภมิตรบริการ 8,200.00             หจก. ศุภมิตรบริการ 8,200.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14000621100034

ลงวันที่ 1/04/2562

12 ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด 1,440.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,440.00             ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,440.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 09/10-11

ลงวันที่ 1/04/2562

13 ซื้อผ้าจํานวน 3 รายการ 3,840.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวิรุฬห์พรรณ 3,840.00             ร้านศรีวิรุฬห์พรรณ 3,840.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 

ลงวันที่ 1/04/2562

14 ซื้อวัสดุโครงการ จํานวน  18 รายการ 42,495.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 42,495.00           ร้านอารยะพาณิชย์ 42,495.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621100123

ลงวันที่ 2/04/2562

15 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ 57,999.90               เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 57,999.90           ร้านจักรพรรณ 57,999.90           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200093

ลงวันที่ 2/04/2562

16 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 2,070.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,070.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,070.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100039

ลงวันที่ 2/04/2562

17 จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ 4,999.75                 เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 4,999.75             ร้านจักรพรรณ 4,999.75             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200051

ลงวันที่ 2/04/2562

18 ซื้อกระเป๋าสตางค์ลายผ้าขาวม้า 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพร 3,000.00             ร้านเจริญพร 3,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบรับเงิน 009 เล่มที่ 05

ลงวันที่ 2/04/2562

19 จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร 93,090.00               เฉพาะเจาะจง บจก. แกรนด์สเต็บ 93,090.00           บจก. แกรนด์สเต็บ 93,090.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200088

ลงวันที่ 3/04/2562

20 ซื้อกระดาษไข มาสเตอร์ ยี่ห้อ RISO รุ่น EZ-330 20,865.00               เฉพาะเจาะจง บจก. ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง 20,865.00           บจก. ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง 20,865.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100038

ลงวันที่ 3/04/2562

21 จ้างตัดชุดครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 7,500.00                 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ไม้อุดม 7,500.00             นางจินตนา ไม้อุดม 7,500.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621200038

ลงวันที่ 3/04/2562

22 จ้างบริการจัดเครื่องดื่มสําหรับบัณฑิต 33,500.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวจงกล ลาภเจริญเลิศศักดิ์ 33,500.00           นางสาวจงกล ลาภเจริญเลิศศักดิ์ 33,500.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05110621200032

ลงวันที่ 3/04/2562

23 จ้างจัดนิทรรศการ 68,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก. มีเดีย อาร์ต ดีไซน์ 68,000.00           บจก. มีเดีย อาร์ต ดีไซน์ 68,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621200010

ลงวันที่ 3/04/2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

24 ซื้อริบบิ้นผ้าผูกสูจิบัตร 489.25                   เฉพาะเจาะจง บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล (สาขาปิ่นเกล้า) 489.25                บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล (สาขาปิ่นเกล้า) 489.25                เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จ 1017604191004557

ลงวันที่ 3/04/2562

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,063.95               เฉพาะเจาะจง ร้านทวีโชค 47,063.95           ร้านทวีโชค 47,063.95           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100036

ลงวันที่ 4/04/2562

26 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 8,560.00                 เฉพาะเจาะจง บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 8,560.00             บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 8,560.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100037

ลงวันที่ 4/04/2562

27 จ้างพิมพ์หนังสือนฤมิตธนบุรี 34,240.00               เฉพาะเจาะจง หจก. พิมพ์ทันใจ 34,240.00           หจก. พิมพ์ทันใจ 34,240.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621200009

ลงวันที่ 4/04/2562

28 ซื้อน้ํามันรถอีแต๋น 500.00                   เฉพาะเจาะจง หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00                หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00                เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี 74663

ลงวันที่ 4/04/2562

29 จ้างจัดพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม 42,210.00               เฉพาะเจาะจง บจก. พริกหวานกราฟฟิค 42,210.00           บจก. พริกหวานกราฟฟิค 42,210.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200086

ลงวันที่ 5/04/2562

30 จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร 60,990.00               เฉพาะเจาะจง บจก. แกรนด์สเต็บ 60,990.00           บจก. แกรนด์สเต็บ 60,990.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200090

ลงวันที่ 5/04/2562

31 ซื้อวัสดุ  จํานวน 6 รายการ 5,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,000.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621100073

ลงวันที่ 5/04/2562

32 ซื้อวัสดุโครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา2559-2560 20,335.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 20,335.00           ร้านอารยะพาณิชย์ 20,335.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05140621100019

ลงวันที่ 5/04/2562

33 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 2 กล่อง 9,630.00                 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 9,630.00             บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 9,630.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05150621100021

ลงวันที่ 5/04/2562

34 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ จํานวนวันละ 1 คัน 8,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ์ พรพระแก้ว 8,000.00             นายปกรณ์ พรพระแก้ว 8,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621200011

ลงวันที่ 5/04/2562

35 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สํานักงาน 23,229.70               เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.อาร์.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ คอมพิวเตอร ์ซ 23,229.70           หจก. เอส.อาร์.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ คอมพิวเตอร ์ซ 23,229.70           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100040

ลงวันที่ 9/04/2562

36 จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 662.20                   เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 662.20                นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 662.20                เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 07510621200016

ลงวันที่ 9/04/2562

37 ซื้อแฟ้มซิปรูด ปากกา สมุดรายงาน ดินสอ2B ยางลบ 2,880.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 2,880.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 2,880.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05110621100008

ลงวันที่ 10/04/2562

38 จ้างซ่อมและล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและเติมน้ํายาเพิ่ม 22,657.25               เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 22,657.25           ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 22,657.25           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621200033

ลงวันที่ 11/04/2562

39 ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ 4,540.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,540.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,540.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621100072

ลงวันที่ 11/04/2562

40 จ้างปริ๊นแผ่นประชาสัมพันธ์ 1 รายการ 10,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก. วนาไซเอนซ์ 10,000.00           บจก. วนาไซเอนซ์ 10,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200053

ลงวันที่ 11/04/2562

41 จ้างปริ๊นแผ่นประชาสัมพันธ์ 1 รายการ 10,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก. วนาไซเอนซ์ 10,000.00           บจก. วนาไซเอนซ์ 10,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200049

ลงวันที่ 11/04/2562

42 จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ 1,750.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐการณ์ ขวัญศรี 1,750.00             นางสาวณัฐการณ์ ขวัญศรี 1,750.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200095

ลงวันที่ 11/04/2562

43 ซื้อหมึกเลเซอร์ RICOH SPC250 98,707.50               เฉพาะเจาะจง บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 98,707.50           บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 98,707.50           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05120621100031

ลงวันที่ 11/04/2562

44 ซื้อหมึกเลเซอร์ fuji xerox CP305 84,102.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ท ออฟฟิศ 84,102.00           ห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ท ออฟฟิศ 84,102.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05120621100032

ลงวันที่ 11/04/2562

45 ซื้อวัสดุงานช่าง 99,536.75               เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์โปรดักส์ 99,536.75           ร้านเบสท์โปรดักส์ 99,536.75           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05120621100034

ลงวันที่ 11/04/2562

46 ซื้อหมึกพิมพ์ 54,570.00               เฉพาะเจาะจง บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 54,570.00           บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 54,570.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05120621100033

ลงวันที่ 11/04/2562

47 ซื้อวัสดุงานช่าง 92,250.05               เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญซัพพลาย 92,250.05           ร้านแสงเจริญซัพพลาย 92,250.05           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05120621100035

ลงวันที่ 11/04/2562

48 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจําปี 2561 17,492.36               เฉพาะเจาะจง หจก. พิมพ์ทันใจ 17,492.36           หจก. พิมพ์ทันใจ 17,492.36           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621200008

ลงวันที่ 11/04/2562

49 ซื้อวัสดุ 5รายการ 1,700.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,700.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,700.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621100074
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และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลงวันที่ 17/04/2562

50 จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ 2,494.70                 เฉพาะเจาะจง นายวินัย จันทร์รักษ์ 2,494.70             นายวินัย จันทร์รักษ์ 2,494.70             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200052

ลงวันที่ 17/04/2562

51 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 รายการ 4,995.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายชล ผันสันเทียะ 4,995.00             นางสาวสายชล ผันสันเทียะ 4,995.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200060

ลงวันที่ 17/04/2562

52 จ้างเช่าห้องประชุม 1 รายการ 24,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก. ประสิทธิ์ธร 24,000.00           บจก. ประสิทธิ์ธร 24,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200054

ลงวันที่ 17/04/2562

53 จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 269.15                   เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 269.15                นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 269.15                เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05130621200008

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 17/04/2562

54 จ้างถ่ายเอกสารปฏิทินปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาคเรียนที่ 3 3,600.10                 เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 3,600.10             ร้านจักรพรรณ 3,600.10             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05130621200009

ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 17/04/2562

55 ซื้อวัสดุประกอบการอบรม 4,980.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,980.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,980.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 06530621100018

ลงวันที่ 17/04/2562

56 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 10 รายการ 18,820.00               เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 18,820.00           ร้านหนังสือ Room Book & stationery 18,820.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 06530621100019

ลงวันที่ 17/04/2562

57 จ้างทําอาหารกลางวัน 64,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวันดีโภชนา 64,800.00           ร้านวันดีโภชนา 64,800.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14910621200014

ลงวันที่ 17/04/2562

58 ซื้อวัสดุโครงการ 2,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,400.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,400.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621100080

ลงวันที่ 18/04/2562

59 จ้างจัดพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม 45,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก. พริกหวานกราฟฟิค 45,000.00           บจก. พริกหวานกราฟฟิค 45,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200095

ลงวันที่ 18/04/2562

60 จ้างบริการอินเตอร์เน็ต 20,330.00               เฉพาะเจาะจง บจก. ทีโอที (มหาชน) 20,330.00           บจก. ทีโอที (มหาชน) 20,330.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200100

ลงวันที่ 18/04/2562

61 ซื้อธงรัชกาลที่ 10 ขนาด 80x120 ซม. จํานวน 50 ผืน 5,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านธงวันชาติ 5,000.00             ร้านธงวันชาติ 5,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05120621100030

ลงวันที่ 18/04/2562

62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 71,476.00               เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 71,476.00           บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 71,476.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05120621100036

ลงวันที่ 18/04/2562

63 ซื้อวัสดุในการจัดโครงการ 4,150.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 4,150.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 4,150.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 06000621100038

ลงวันที่ 18/04/2562

64 ซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 8 รายการ 4,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 4,200.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 4,200.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621100070

ลงวันที่ 19/04/2562

65 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ 651.00                   เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 651.00                นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 651.00                เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200033

ลงวันที่ 19/04/2562

66 ซื้อวัสดุ 5 รายการ 2,350.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,350.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,350.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621100077

ลงวันที่ 19/04/2562

67 ซื้อวัสดุในการอบรม 8 รายการ 5,629.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 5,629.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 5,629.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 06000621100039

ลงวันที่ 19/04/2562

68 ซื้อน้ํามันเครื่องตัดหญ้า 500.00                   เฉพาะเจาะจง หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00                หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00                เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี 75899

ลงวันที่ 19/04/2562

69 ซื้อวัสดุโครงการ 13,930.00               เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 13,930.00           ร้านหนังสือ Room Book & stationery 13,930.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621100081

ลงวันที่ 22/04/2562

70 ซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 9 รายการ 59,765.00               เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 59,765.00           ร้านหนังสือ Room Book & stationery 59,765.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621100122

ลงวันที่ 22/04/2562

71 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ 8,199.80                 เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 8,199.80             ร้านจักรพรรณ 8,199.80             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200046

ลงวันที่ 22/04/2562

72 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ 5,999.00                 เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 5,999.00             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 5,999.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200048

ลงวันที่ 22/04/2562

73 จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร 46,545.00               เฉพาะเจาะจง บจก. แกรนด์สเต็บ 46,545.00           บจก. แกรนด์สเต็บ 46,545.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200089

ลงวันที่ 22/04/2562

74 ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ 84,979.40               เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 84,979.40           บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 84,979.40           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05110621100012

ลงวันที่ 22/04/2562
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75 จ้างเปลี่ยน  Drop Fuse Cutout 40,620.00               เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้านครหลวง 40,620.00           การไฟฟ้านครหลวง 40,620.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05120621200034

ลงวันที่ 22/04/2562

76 ซื้อหมึก และกระดาษA4 43,388.50               เฉพาะเจาะจง บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 43,388.50           บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 43,388.50           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 10000621100002

ลงวันที่ 22/04/2562

77 จ้างเช็คระยะ 120,000 กม. เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์  24,439.09               เฉพาะเจาะจง บจก. วรจักร์ยนต์ สาขาที่ 00012 24,439.09           บจก. วรจักร์ยนต์ สาขาที่ 00012 24,439.09           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14000621200047

ทะเบียน ฮต-8814 ลงวันที่ 22/04/2562

78 ซื้อนม 21,902.90               เฉพาะเจาะจง หจก. แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 21,902.90           หจก. แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 21,902.90           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14910621100017

ลงวันที่ 22/04/2562

79 จ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง บุคลากร จํานวน 1 งาน 7,500.00                 เฉพาะเจาะจง บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 7,500.00             บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 7,500.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621200034

ลงวันที่ 23/04/2562

80 จ้างซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 35,350.00               เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ ปรีกุล 35,350.00           นายสมบตัิ ปรีกุล 35,350.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05120621200035

ลงวันที่ 23/04/2562

81 จ้างถ่ายเอกสาร 3,636.50                 เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,636.50             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,636.50             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05160621200007

ลงวันที่ 23/04/2562

82 จ้างตาลปัตรและย่ามผ้าไหม 8,988.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านไตรทิพย์ 8,988.00             ร้านไตรทิพย์ 8,988.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 13000621200006

ลงวันที่ 23/04/2562

83 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จํานวน 1 คัน 32,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 32,000.00           บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 32,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14000621200046

ลงวันที่ 23/04/2562

84 จ้างเช็คระบบรถยนต์ ทะเบียน ฮง-3177 72,011.79               เฉพาะเจาะจง บจก. วรจักร์ยนต์ สาขาที่ 00012 72,011.79           บจก. วรจักร์ยนต์ สาขาที่ 00012 72,011.79           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14000621200050

ลงวันที่ 24/04/2562

85 จ้างทําประตูเหล็กดัด-มุ้งลวด 1 บาน 4,980.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ ศุภอําพันวงษ์ 4,980.00             นายสมพงษ์ ศุภอําพันวงษ์ 4,980.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 02010621200057

ลงวันที่ 25/04/2562

86 จ้างถ่ายเอกสารการอบรม 4,900.00                 เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,900.00             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,900.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 02010621200058

ลงวันที่ 25/04/2562

87 ซื้อวัสดุ 21 รายการ 11,834.20               เฉพาะเจาะจง ร้านจงสวัสดิ์ 11,834.20           ร้านจงสวัสดิ์ 11,834.20           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621100075

ลงวันที่ 25/04/2562

88 ซื้อวัสดุ 6 รายการ 3,240.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 3,240.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 3,240.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621100076

ลงวันที่ 25/04/2562

89 จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ 1,999.94                 เฉพาะเจาะจง นายวินัย จันทร์รักษ์ 1,999.94             นายวินัย จันทร์รักษ์ 1,999.94             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200058

ลงวันที่ 25/04/2562

90 จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ 4,999.75                 เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 4,999.75             ร้านจักรพรรณ 4,999.75             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200057

ลงวันที่ 25/04/2562

91 จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร จํานวน 1 งาน 3,500.00                 เฉพาะเจาะจง บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 3,500.00             บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 3,500.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200055

ลงวันที่ 25/04/2562

92 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 รายการ 4,746.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา ทองสุ่น 4,746.00             นางสาวนริศรา ทองสุ่น 4,746.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200056

ลงวันที่ 25/04/2562

93 จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ 1,299.98                 เฉพาะเจาะจง นายวินัย จันทร์รักษ์ 1,299.98             นายวินัย จันทร์รักษ์ 1,299.98             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200086

ลงวันที่ 25/04/2562

94 จ้างติดตั้งผ้าระบายประดับตกแต่งอาคาร และแนวรั้วหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 85,500.00               เฉพาะเจาะจง นายโกศล ทองรับแก้ว 85,500.00           นายโกศล ทองรับแก้ว 85,500.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05120621200036

ลงวันที่ 25/04/2562

95 ซื้อน้ํามันเครื่องตัดหญ้า 500.00                   เฉพาะเจาะจง หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00                หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00                เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี 76553

ลงวันที่ 25/04/2562

96 ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะประชุม โต๊ะทํางาน เก้าอี้และตู้เอกสารบานเลื่อน 99,510.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เชาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 99,510.00           หจก. เชาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 99,510.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 02010621100047

ลงวันที่ 26/04/2562

97 จ้างกระเป๋าใส่เอกสาร 13,593.00               เฉพาะเจาะจง บจก. แกรนด์สเต็บ 13,593.00           บจก. แกรนด์สเต็บ 13,593.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 02010621200102

ลงวันที่ 26/04/2562

98 จ้างถ่ายเอกสารการอบรม 4,900.00                 เฉพาะเจาะจง นายไกรภพ ชุนถนอม 4,900.00             นายไกรภพ ชุนถนอม 4,900.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 02010621200064

ลงวันที่ 26/04/2562

99 ซื้อจัดชุด Poster Stand Alone ขนาด 100x200 ซม. ฐานสามเหลี่ยม 56,175.00               เฉพาะเจาะจง บจก. แอพดา กรุ๊ป 56,175.00           บจก. แอพดา กรุ๊ป 56,175.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 08910621100005

ลงวันที่ 26/04/2562

100 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ 4,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 4,800.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 4,800.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 033/036



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลงวันที่ 26/04/2562

101 จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 4,500.00                 เฉพาะเจาะจง บจก. นําชัยเสรีโฮลดิ้ง 4,500.00             บจก. นําชัยเสรีโฮลดิ้ง 4,500.00             เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน 20193

ลงวันที่ 26/04/2562

102 ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ของพ่อ 1,000.00             ร้านดอกไม้ของพ่อ 1,000.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 30/30-18, 30/30-21

ลงวันที่ 26/04/2562

103 ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านฟลาวเวอร์ มี 1,000.00             ร้านฟลาวเวอร์ มี 1,000.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 

ลงวันที่ 26/04/2562

104 ซื้อวีซีดีเพื่อการศึกษา จํานวน 8 รายการ 2,342.00                 เฉพาะเจาะจง บจก. บูมเมอแรง ออนไลน์ 2,342.00             บจก. บูมเมอแรง ออนไลน์ 2,342.00             เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน 01021581

ลงวันที่ 26/04/2562

105 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง บุคลากร 1 คัน 39,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 39,000.00           บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 39,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 02010621200059

ลงวันที่ 29/04/2562

106 ซื้อกระดาษ IDEA WORK A4/80 แกรม 60,990.00               เฉพาะเจาะจง ร้านทวีโชค 60,990.00           ร้านทวีโชค 60,990.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100041

ลงวันที่ 29/04/2562

107 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบดิจิตอล 29,960.00               เฉพาะเจาะจง บจก. ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ 29,960.00           บจก. ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ 29,960.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200059

ลงวันที่ 29/04/2562

108 ซื้อวัสดุสํานักงาน 800.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ ROOM BOOK & STATIONNARY 800.00                ร้านหนังสือ ROOM BOOK & STATIONNARY 800.00                เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621100009

ลงวันที่ 29/04/2562

109 จ้างถ่ายเอกสาร 525.00                   เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 525.00                นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 525.00                เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621200013

ลงวันที่ 29/04/2562

110 จ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 4 ป้าย 2,971.20                 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายเสมา (บางบ่อ) 2,971.20             ร้านป้ายเสมา (บางบ่อ) 2,971.20             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14000621200048

ลงวันที่ 29/04/2562

111 ซื้อน้ํามันเครื่องตัดหญ้า 500.00                   เฉพาะเจาะจง หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00                หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00                เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี 76927

ลงวันที่ 29/04/2562

112 ซื้อวัสดุ จํานวน 12 รายการ 4,998.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ แอนด์ เค เครื่องเขียน 4,998.00             ร้านเอ แอนด์ เค เครื่องเขียน 4,998.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด -

ลงวันที่ 29/04/2562

113 ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 1,500.00                 เฉพาะเจาะจง นางวัชรา นิกะดานนท์ 1,500.00             นางวัชรา นิกะดานนท์ 1,500.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน -

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ลงวันที่ 29/04/2562

114 จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร 72,225.00               เฉพาะเจาะจง บจก. แกรนด์สเต็บ 72,225.00           บจก. แกรนด์สเต็บ 72,225.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200091

ลงวันที่ 30/04/2562

115 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ 20,295.10               เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 20,295.10           นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 20,295.10           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200096

ลงวันที่ 30/04/2562

116 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 25,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 25,000.00           บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 25,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621200037

ลงวันที่ 30/04/2562

117 จ้างซักผ้าเดือนพฤษภาคม 2562 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00             นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05140621200014

ลงวันที่ 30/04/2562

118 จ้างจัดตกแต่งสถานที่นิทรรศการ 6,300.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุทเนตร เอกอนงค์ 6,300.00             นางสาวนุทเนตร เอกอนงค์ 6,300.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 08910621200051

ลงวันที่ 30/04/2562

119 จ้างซักผ้า เดือน พฤษภาคม 2562 500.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ 500.00                นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ 500.00                เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14000621200049

ลงวันที่ 30/04/2562

120 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ 4,900.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 033/045

ลงวันที่ 30/04/2562

121 ซื้อวัสดุโครงการฯ จํานวน 6 รายการ 4,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านล้อเกวียน 4,500.00             ร้านล้อเกวียน 4,500.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 

ลงวันที่ 30/04/2562

122 ซื้อวัสดุโครงการฯ จํานวน 7 รายการ 4,960.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านshornament 4,960.00             ร้านshornament 4,960.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 

ลงวันที่ 30/04/2562

123 จ้างหนังสือพิมพ์เดือน เมษายน 2562 300.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 300.00                ร้านนงคราญ 300.00                เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 

ลงวันที่ 30/04/2562


