
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 ต่ออายุวารสารวารสารและหนังสือพิมพ์ (ธค.63) 4,700.00                เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 4,700.00             ร้านนงคราญ 4,700.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 54/267 , 54/268

 ลว. 4/1/2564

2 ต่ออายุหนังสือพิมพ์ (ธค.63) 4,495.00                เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 4,495.00             ร้านนงคราญ 4,495.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 54/266

 ลว. 4/1/2564

3 หนังสือพิมพ์ประจําเดือน ธันวาคม 2563 3,800.00                เฉพาะเจาะจง นางศิริสมศรี มีศรี 3,800.00             นางศิริสมศรี มีศรี 3,800.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

 ลว. 4/1/2564

4 หนังสือพิมพ์เดือนธันวาคม 2563 310.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 310.00               ร้านนงคราญ 310.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

 ลว. 4/1/2564

5 วัสดุจํานวน 6 รายการ 5,760.00                เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,760.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,760.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100019

 ลว. 4/1/2564

6 วัสดุจํานวน 8 รายการ 15,408.00              เฉพาะเจาะจง หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 15,408.00           หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 15,408.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100020

 ลว. 4/1/2564

7 ทําตรายางหมึกในตัว 1,647.80                เฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 1,647.80             บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 1,647.80             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 09000641200003

 ลว. 4/1/2564

8 ทําตรายางหมึกในตัว จํานวน 2 รายการ 1,187.70                เฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซพัพลาย 1,187.70             บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 1,187.70             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641200018

 ลว. 4/1/2564

9 บํารุงรักษาต้นไม้ภายในมหาวทิยาลัย จํานวน 9 เดือน 235,935.00             เฉพาะเจาะจง บจก.อินเตอร์ไทย เอ็นจิเนียริ่ง 235,935.00         บจก.อินเตอร์ไทย เอ็นจิเนียริ่ง 235,935.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120641200015

 ลว. 4/1/2564

10 น้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน มกราคม 64 9,420.30                เฉพาะเจาะจง บจก.เอสดับเบิ้ลยู 2016 เซอร์วิส 9,420.30             บจก.เอสดับเบิ้ลยู 2016 เซอร์วิส 9,420.30             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126641100005

 ลว. 4/1/2564

11 ซ่อมบํารุงเครื่องถ่ายเอกสาร 7,511.40                เฉพาะเจาะจง บจก.โตชิบา เทค ประเทศไทย 7,511.40             บจก.โตชิบา เทค ประเทศไทย 7,511.40             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05130641200005

 ลว. 5/1/2564

12 วัสดุงานช่าง จํานวน 2 รายการ 160.50                  เฉพาะเจาะจง หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 160.50               หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 160.50               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ IV6401-0013

 ลว. 5/1/2564

13 สายสัญญาณ 34,293.50              เฉพาะเจาะจง หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 34,293.50           หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 34,293.50           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010641100009

 ลว. 6/1/2564

14 วัสดุ จํานวน 2 รายการ 440.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 440.00               ร้านอารยะพาณิชย์ 440.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 034/052

 ลว. 6/1/2564

15 ถ่ายเอกสาร 5,521.95                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 5,521.95             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 5,521.95             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110641200011

 ลว. 6/1/2564

16 ยาและเวชภัณฑ์ 34,105.94              เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 34,105.94           องค์การเภสัชกรรม 34,105.94           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140641100004

 ลว. 7/1/2564

17 หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ 85,047.88              เฉพาะเจาะจง หจก.จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 85,047.88           หจก.จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 85,047.88           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06530641100006

 ลว. 7/1/2564

18 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 8,550.00                เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,550.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,550.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06530641100007

 ลว. 7/1/2564

19 วัสดุจํานวน 13 รายการ 417.50                  เฉพาะเจาะจง บจก.ฟู้ดแลนดซ์ุปเปอร์มาร์เก็ต 417.50               บจก.ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 417.50               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ S0000027731

 ลว. 7/1/2564

20 ซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อHP Laserjet Pro 400 M401dn 4,654.50                เฉพาะเจาะจง บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 4,654.50             บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 4,654.50             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641200019

 ลว. 8/1/2564

21 ปากกาเขียนครุภัณฑ์ 1,320.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 1,320.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 1,320.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 053

 ลว. 8/1/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

22 จ้างออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ 3,800.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ สิงห์วิสุทธิ์ 3,800.00             นางสาวปุญชรัสมิ์ สิงห์วิสุทธิ์ 3,800.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641200008

 ลว. 11/1/2564

23 วัสดุการศึกษา จํานวน 9 รายการ 16,440.00              เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book &stationery 16,440.00           ร้านหนังสือ Room Book &stationery 16,440.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100018

 ลว. 11/1/2564

24 วัสดุการศึกษา 6 รายการ 2,640.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 2,640.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 2,640.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100017

 ลว. 11/1/2564

25 รางเก็บไฟ พุก และเกลียวปล่อย(เพิ่มเติม) 12,789.00              เฉพาะเจาะจง บจก.เรืองรุ่งทวีกิจ 12,789.00           บจก.เรืองรุ่งทวีกิจ 12,789.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07000641100007

 ลว. 11/1/2564

26 ถ่ายเอกสารหลักสูตร 10,999.80              เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 10,999.80           นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 10,999.80           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200026

 ลว. 11/1/2564

27 หมึกพิมพ์ 2 กล่อง 5,778.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 5,778.00             หจก.เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 5,778.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100019

 ลว. 11/1/2564

28 จ้างจัดทํารูปเล่มเอกสารประกอบการประเมินนักศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน 150.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 150.00               ร้านจักรพรรณ 150.00               เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140641200004

ประจําปี 2563  ลว. 11/1/2564

29 วัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ 48,963.20              เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยวรรณ 48,963.20           บจก.บุญยวรรณ 48,963.20           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100021

 ลว. 12/1/2564

30 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 400.00                  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศิลปากร 400.00               มหาวิทยาลัยศิลปากร 400.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 027

 ลว. 12/1/2564

31 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 250.00                  เฉพาะเจาะจง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 250.00               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 250.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 13

 ลว. 12/1/2564

32 น้ํามันดีเซล B7 500.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016401000965

 ลว. 12/1/2564

33 จ้างกั้นห้องน้ําของนักเรียนชายระดับอนุบาล 89,880.00              เฉพาะเจาะจง บจก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย 89,880.00           บจก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย 89,880.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910641200007

 ลว. 13/1/2564

34 ถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 534.80                  เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 534.80               นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 534.80               เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05130641200006

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งบประมาณปี พ.ศ. 2564  ลว. 13/1/2564

35 ทําตรายางหมึกในตัว จํานวน 10 รายการ 8,239.00                เฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลาย 8,239.00             บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 8,239.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641200020

 ลว. 13/1/2564

36 ซ่อมบํารุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียนออ-9136 5,933.70                เฉพาะเจาะจง บจก.บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) 5,933.70             บจก.บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) 5,933.70             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126641200011

 สาขา 110 ค็อกพิท ธนบุรี  สาขา 110 ค็อกพิท ธนบุรี  ลว. 13/1/2564

37 วัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 24 รายการ 1,493.00                เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 1,493.00             บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 1,493.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 5065179818

 ลว. 13/1/2564

38 วัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 4 รายการ 525.00                  เฉพาะเจาะจง บจก. สยามแม็คโคร  (มหาชน) 525.00               บจก. สยามแม็คโคร  (มหาชน) 525.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 083501028026

สาขาที่ 00102 (สาขานครอินทร์) สาขาที่ 00102 (สาขานครอินทร์)  ลว. 13/1/2564

39 วัสดุไฟฟ้าและวัสดุงานช่าง จํานวน 5 รายการ 56,367.60              เฉพาะเจาะจง บจก.เป็นเกียรติเซอร์วิส 56,367.60           บจก.เป็นเกียรติเซอร์วิส 56,367.60           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14920641100002

 ลว. 14/1/2564

40 พวงหรีดดอกไม้สด 1,600.00                เฉพาะเจาะจง ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,600.00             ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,600.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 02/1, 02/2

 ลว. 14/1/2564

41 วัสดุจํานวน 16 รายการ 705.50                  เฉพาะเจาะจง บจก.ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 705.50               บจก.ฟู้ดแลนด์ซุปเปอรม์าร์เก็ต 705.50               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ S0000045779

 ลว. 14/1/2564

42 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน พร้อมติดตั้ง  ขนาด 26,255 บีทียู จํานวน 25 เครื่อง 870,000.00             e-bidding หจก.โชคศิริ ซัพพลาย 870,000.00         หจก.โชคศิริ ซัพพลาย 870,000.00         เสนอราคาต่ําสุด สัญญาที่ ธบ. 7/2564

หจก.ซีที พาณิชย์ 888,000.00          ลว. 15/1/2564

บจก.เฮงสูง 800,000.00         

บจก.เอเซีย อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (ไม่ผ่าน) 1,012,500.00       

บจก.ออลล์ เอ็นนี่ธิง (ไม่ผ่าน) 812,500.00         

บจก.ปิยะสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง 879,000.00         



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

43 กล้องเวบแคม 68,480.00              เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี แอดวานช์ เทคโนโลยี 68,480.00           บจก.เอส พี แอดวานช์ เทคโนโลยี 68,480.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010641100010

 ลว. 15/1/2564

44 หมึกเติมตรายางหมึกในตัว จํานวน 3 ชุด 321.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 321.00               บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 321.00               เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RI001/64010353

 ลว. 15/1/2564

45 วัสดุสํานักงาน จํานวน 14 รายการ 18,310.00              เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 18,310.00           ร้านหนังสือ Room Book & stationery 18,310.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06530641100008

 ลว. 18/1/2564

46 ฉลากกาวและหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 31,244.00              เฉพาะเจาะจง หจก.จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 31,244.00           หจก.จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 31,244.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07000641100008

 ลว. 21/1/2564

47 วัสดุโครงการ จํานวน 4 รายการ 5,000.00                เฉพาะเจาะจง บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 5,000.00             บจก.อนันต ์แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 5,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100022

 ลว. 21/1/2564

48 หมึกปริ้นเตอร์ 36,750.00              เฉพาะเจาะจง ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 36,750.00           ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 36,750.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07000641100009

 ลว. 21/1/2564

49 หมึกปริ้นเตอร์ HP 27,400.00              เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลพาณิชย์ โดย นางสาวมาลัยทิพย์ งามสม 27,400.00           ร้านมงคลพาณิชย์ โดย นางสาวมาลัยทิพย์ งามสม 27,400.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641100010

 ลว. 21/1/2564

50 วัสดุสํานักงาน 8,880.00                เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,880.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,880.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010641100011

 ลว. 21/1/2564

51 หมึกเครื่องพิมพ์สํานักงาน 57,426.90              เฉพาะเจาะจง บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 57,426.90           บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 57,426.90           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010641100012

 ลว. 21/1/2564

52 จ้างแปลภาษารายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4,200.00                เฉพาะเจาะจง นายรังสันต์ เทพมนตรี 4,200.00             นายรงัสันต์ เทพมนตรี 4,200.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010641200009

สาขาวิชาการจัดการงานบริการใน  ลว. 21/1/2564

53 จัดทํารายงานผลงานวิชาการคณาจารย์ฯ 1 งาน 30,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ สิงห์วิสุทธิ์ 30,000.00           นางสาวปุญชรัสมิ์ สิงห์วิสุทธิ์ 30,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200019

 ลว. 22/1/2564

54 วัสดุงานช่าง จํานวน 5 รายการ 735.09                  เฉพาะเจาะจง หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 735.09               หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 735.09               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ IV6401-0213

 ลว. 22/1/2564

55 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 619.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) 619.00               บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) 619.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 003071047115

สาขาศรีนครินทร์ (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ (มหาชน)  ลว. 23/1/2564

56 วัตถุดิบประกอบอาหารและถุงมือเอนกประสงค์ จํานวน 3 รายการ 777.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) 777.00               บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) 777.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 003071047116

สาขาศรีนครินทร์ (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ (มหาชน)  ลว. 23/1/2564

57 วัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 31 รายการ 3,883.50                เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) 3,883.50             บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) 3,883.50             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 003071047114

สาขาศรีนครินทร์ (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ (มหาชน)  ลว. 23/1/2564

58 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Ink Tank EPSON L1455 8,934.50                เฉพาะเจาะจง บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 8,934.50             บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 8,934.50             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010641200008

 ลว. 25/1/2564

59 ถ่ายเอกสารการอบรม 4,900.00                เฉพาะเจาะจง นายไกรภพ ชุนถนอม 4,900.00             นายไกรภพ ชุนถนอม 4,900.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200031

 ลว. 25/1/2564

60 น้ํามันดีเซล B7 500.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ที่ TIO000016401002311

 ลว. 25/1/2564

61 น้ํามันแก๊สโซฮอลล์ 95 500.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016401002312

 ลว. 25/1/2564

62 ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ฮง 3177 (รถตู้) 44,774.79              เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักร์ยนต์ สาขาที่ 00012 44,774.79           บจก.วรจักร์ยนต์ สาขาที่ 00012 44,774.79           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200039

 ลว. 25/1/2564

63 ถ่ายเอกสาร 4,908.75                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,908.75             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,908.75             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110641200012

 ลว. 25/1/2564

64 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จํานวน 19 เครื่อง 45,410.00              เฉพาะเจาะจง บจก.ธนกร ซิสเต็ม 45,410.00           บจก.ธนกร ซิสเต็ม 45,410.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100013

 ลว. 26/1/2564

65 พวงหรีดดอกไม้สด 1,400.00                เฉพาะเจาะจง ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,400.00             ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,400.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 03/4, 03/5

 ลว. 26/1/2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

66 วัสดุฝึกรายวิชาอาหารนานาชาติ 4,680.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวภคมน ยงสกุลชัย 4,680.00             นางสาวภคมน ยงสกุลชัย 4,680.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

 ลว. 27/1/2564

67 วัสดุฝึกรายวิชาการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ 120.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภัค บุญสม 120.00               นางสาวชนาภัค บุญสม 120.00               เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

 ลว. 27/1/2564

68 วัสดุฝึกรายวิชาศิลปะการจัดดอกไม้ 2,400.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวภนิตา กลิ่นขจร 2,400.00             นางสาวภนิตา กลิ่นขจร 2,400.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

 ลว. 27/1/2564

69 ติตตั้งผ้าระบาย สีเหลือง ขาว ภายในมหาวิทยาลัย 53,000.00              เฉพาะเจาะจง นายโกศล ทองรับแก้ว 53,000.00           นายโกศล ทองรับแก้ว 53,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120641200016

 ลว. 27/1/2564

70 วัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 20 รายการ 1,264.75                เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 1,264.75             บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 1,264.75             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 5065180328

(สาขาสมุทรปราการ) (สาขาสมุทรปราการ)  ลว. 27/1/2564

71 บรรจุภัณฑ์ใส่เบเกอรี่ จํานวน 1 รายการ 360.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนารายณ์ 360.00               ร้านศรีนารายณ์ 360.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

 ลว. 27/1/2564

72 ซ่อมบํารุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน อร-8450 267.50                  เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักร์ยนต์ 267.50               บจก.วรจักร์ยนต์ 267.50               เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126641200010

 ลว. 27/1/2564

73 ตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ จํานวน 3 รายการ 98,493.50              เฉพาะเจาะจง บจก. อุดมทรัพย์ โฮลดิ้ง 98,493.50           บจก. อุดมทรัพย์ โฮลดิ้ง 98,493.50           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200037

 ลว. 28/1/2564

74 หมึกปริ้นเตอร์ Toner ยี่ห้อ HP รุ่น CF276X 13,700.00              เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลพาณิชย์ โดย นางสาวมาลัยทิพย์ งามสม 13,700.00           ร้านมงคลพาณิชย์ โดย นางสาวมาลัยทิพย์ งามสม 13,700.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06520641100002

 ลว. 28/1/2564

75 เครื่องอบผ้า จํานวน 2 เครื่อง 78,110.00              เฉพาะเจาะจง บจก.นวรัตน์ ซัพพลีเมนท์ 78,110.00           บจก.นวรัตน ์ซัพพลีเมนท์ 78,110.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 17904641100004

 ลว. 28/1/2564

76 จ้างทําแบบร่างกราฟฟิกตี้ 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา ธรรมบุตร 90,000.00           นายปรัชญา ธรรมบุตร 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200037

 ลว. 28/1/2564

77 โอวัลติน กาแฟ คอฟฟี่เมต น้ําตาลทราย น้ํายาล้างจาน กระดาษชําระ 4,509.00                เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล สาขาพรานนก สาขาที่ 00077 4,509.00             บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล สาขาพรานนก สาขาที่ 00077 4,509.00             เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

 ที่ 0007901211019814 ลว. 28/1/2564

78 ถ่ายเอกสาร 7,336.00                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 7,336.00             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 7,336.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110641200013

 ลว. 28/1/2564

79 วัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 11 รายการ 806.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขา 00124 806.00               บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขา 00124 806.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 112021056984

 ลว. 28/1/2564

80 วัตถุดิบประกอบเบเกอรี่ จํานวน 6 รายการ 1,847.00                เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนารายณ์ 1,847.00             ร้านศรีนารายณ์ 1,847.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

 ลว. 28/1/2564

81 พวงหรีดดอกไม้สด 1,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สดแมวพิบูล 1,000.00             ร้านดอกไม้สดแมวพิบูล 1,000.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

 ลว. 28/1/2564

82 วัสดุ จํานวน 2 รายการ 627.00                  เฉพาะเจาะจง บจก. สยามแม็คโคร  (มหาชน) 627.00               บจก. สยามแม็คโคร  (มหาชน) 627.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 083501058024

สาขาที่ 00102 (สาขานครอินทร์) สาขาที่ 00102 (สาขานครอินทร์)  ลว. 28/1/2564

83 BATTERY UPS  จํานวน 5 ก้อน 3,477.50                เฉพาะเจาะจง บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 3,477.50             บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 3,477.50             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100014

 ลว. 29/1/2564

84 ซ่อมบํารุงลิฟต์ อาคารเรียนรวม 2 (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 6,040.15                เฉพาะเจาะจง บจก.ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ 6,040.15             บจก.ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ 6,040.15             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200038

 ลว. 29/1/2564

85 จ้างซักผ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 1,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00             นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140641200005

 ลว. 29/1/2564

86 จอบ 428.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 428.00               หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 428.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ IV6401-0298

 ลว. 29/1/2564

87 บรรจุภัณฑ์ใส่เบเกอรี่ จํานวน 6 รายการ 1,340.00                เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนารายณ์ 1,340.00             ร้านศรีนารายณ์ 1,340.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

 ลว. 29/1/2564

88 วัสดุโครงการ จํานวน 3 รายการ 5,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 5,000.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 5,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100022

 ลว. 29/1/2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

89 ซักผ้า  เดือน กุมภาพันธ์  2564 500.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ 500.00               นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ 500.00               เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200044

 ลว. 29/1/2564

90 วัสดุจํานวน 3 รายการ 355.00                  เฉพาะเจาะจง บจก. นิดชา ฮาร์ดแวร์ 355.00               บจก. นิดชา ฮาร์ดแวร์ 355.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ HS0013303

 ลว. 30/1/2564

91 วัตถุดิบในการประกอบอาหาร จํานวน 2 รายการ 1,110.00                เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 1,110.00             บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 1,110.00             เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 002501062040

 ลว. 30/1/2564

92 อุปกรณ์ของใช้ในครัว จํานวน 4 รายการ 575.00                  เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร  มหาชน (สาขาบางพลี) 575.00               สยามแม็คโคร  มหาชน (สาขาบางพลี) 575.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 057151061414

 ลว. 30/1/2564

93 วัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 29 รายการ 4,203.75                เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 4,203.75             บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 4,203.75             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 002501062039

 ลว. 30/1/2564


