
แบบ สขร. 1

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

1 หนังสือพิมพ์ประจําเดือน มกราคม 2564 3,650.00                เฉพาะเจาะจง นางศิริสมศรี มีศรี 3,650.00             นางศิริสมศรี มีศรี 3,650.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 01/02/2564

2 หนังสือพิมพ์เดือน มกราคม 2564 310.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 310.00               รา้นนงคราญ 310.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 01/02/2564

3 ต่ออายุวารสารและหนังสือพิมพ์( มค.64) 4,700.00                เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 4,700.00             ร้านนงคราญ 4,700.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 54/274 ,54/276

ลว. 01/02/2564

4 หนังสือพิมพ์ (มค.64) 4,495.00                เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 4,495.00             ร้านนงคราญ 4,495.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 54/275

ลว. 01/02/2564

5 สปอร์ตไลท์ จํานวน 6 ชุด 31,971.60              เฉพาะเจาะจง บจก. อุดมทรัพย์ โฮลดิ้ง 31,971.60           บจก. อุดมทรัพย์ โฮลดิ้ง 31,971.60           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100015

ลว. 01/02/2564

6 วัสดุจํานวน 7 รายการ 3,120.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวภนิตา กลิ่นขจร 3,120.00             นางสาวภนิตา กลิ่นขจร 3,120.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 01/02/2564

7 วัสดุ จํานวน 2 รายการ 950.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 950.00               ร้านอารยะพาณิชย์ 950.00               เสนอราคารายเดียว ใบส่งของ/งาน  เลขที่ 025

ลว. 01/02/2564

8 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตารีย์ เสริมศรี 165,000.00         นางสาวฐิตารีย์ เสริมศรี 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500118

ลว. 01/02/2564

9 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ ทองขํา 99,000.00           นางสาวพัชรินทร์ ทองขํา 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500116

ลว. 01/02/2564

10 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนก ชัยชาญชีพ 99,000.00           นางสาวพรชนก ชัยชาญชีพ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500123

ลว. 01/02/2564

11 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายธนทัต สําราญจิตต์ 99,000.00           นายธนทัต สําราญจิตต์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500124

ลว. 01/02/2564

12 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาลัย บัวสระ 165,000.00         นางสาวนภาลัย บัวสระ 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500070

ลว. 01/02/2564

13 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา นาคจู 165,000.00         นางสาวธัญญา นาคจู 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500067

ลว. 01/02/2564

14 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายอิสระภาพ ด้วงศรี 165,000.00         นายอิสระภาพ ด้วงศรี 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500066

ลว. 01/02/2564

15 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายธนทัต สําราญจิตต์ 99,000.00           นายธนทัต สําราญจิตต์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500124

ลว. 01/02/2564

16 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนก ชัยชาญชีพ 99,000.00           นางสาวพรชนก ชัยชาญชีพ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500123

ลว. 01/02/2564

17 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายอิสระภาพ ด้วงศรี 165,000.00         นายอิสระภาพ ด้วงศรี 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500066

ลว. 01/02/2564

18 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวดารณี ประดิษฐ์ทรัพย์ 99,000.00           นางสาวดารณี ประดิษฐ์ทรัพย์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500115

ลว. 01/02/2564

19 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์ แซ่ฮ้อ 99,000.00           นางสาวหทัยรัตน์ แซ่ฮ้อ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500103

ลว. 01/02/2564

20 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวดารณี ประดิษฐ์ทรัพย์ 99,000.00           นางสาวดารณี ประดิษฐ์ทรัพย์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500115

ลว. 01/02/2564

21 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญตรา จันหอม 165,000.00         นางสาวอัญตรา จันหอม 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150064

ลว. 01/02/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง



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

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

22 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิภา สุขสวัสดิ์ 99,000.00           นางสาววรรณวิภา สุขสวัสดิ์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500067

ลว. 01/02/2564

23 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิษฐา มิ่งแก้ว 165,000.00         นางสาวอภิษฐา มิ่งแก้ว 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500073

ลว. 01/02/2564

24 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญตรา จันหอม 165,000.00         นางสาวอัญตรา จันหอม 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150064

ลว. 01/02/2564

25 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางปุณยวีร์ อวยชัยสวัสดิ์ 99,000.00           นางปุณยวีร์ อวยชัยสวัสดิ์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500122

ลว. 01/02/2564

26 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิชช์ พันธุ์อินธนกุล 165,000.00         นายณัฐวิชช์ พันธุ์อินธนกุล 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500063

ลว. 01/02/2564

27 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสหพัฒน์ สมมา 165,000.00         นายสหพัฒน์ สมมา 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150062

ลว. 01/02/2564

28 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายไอศูรย์ สุภากร 55,000.00           นายไอศูรย์ สุภากร 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500114

ลว. 01/02/2564

29 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญยาภรณ์ ชัยปลื้ม 165,000.00         นางสาวปุญยาภรณ์ ชัยปลื้ม 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500071

ลว. 01/02/2564

30 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสหพัฒน์ สมมา 165,000.00         นายสหพัฒน์ สมมา 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150062

ลว. 01/02/2564

31 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิภา สุขสวัสดิ์ 99,000.00           นางสาววรรณวิภา สุขสวัสดิ์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500067

ลว. 01/02/2564

32 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิชช์ พันธุ์อินธนกุล 165,000.00         นายณัฐวิชช์ พันธุ์อินธนกุล 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500063

ลว. 01/02/2564

33 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย์ ฉันทพจน์ 165,000.00         นางสาวณิชารีย์ ฉันทพจน์ 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500109

ลว. 01/02/2564

34 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิษฐา มิ่งแก้ว 165,000.00         นางสาวอภิษฐา มิ่งแก้ว 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500073

ลว. 01/02/2564

35 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรณัฐ ธนบัตร 165,000.00         นางสาวจิรณัฐ ธนบัตร 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500113

ลว. 01/02/2564

36 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทา ประคํานอก 165,000.00         นางสาวสุนันทา ประคํานอก 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500087

ลว. 01/02/2564

37 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร ถีระสา 99,000.00           นางสาวภัสสร ถีระสา 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500108

ลว. 01/02/2564

38 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางน้องหนู ปั้นทอง 99,000.00           นางน้องหนู ปั้นทอง 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500106

ลว. 01/02/2564

39 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร นิลมงคลเลิศ 55,000.00           นายธีรภัทร นิลมงคลเลิศ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500118

ลว. 01/02/2564

40 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร ถีระสา 99,000.00           นางสาวภัสสร ถีระสา 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500108

ลว. 01/02/2564

41 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา อรรถรุ่งโรจน์ 165,000.00         นางสาวกฤษณา อรรถรุ่งโรจน์ 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500045

ลว. 01/02/2564

42 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลรัตน์ สมิง 165,000.00         นางสาวกุลรัตน์ สมิง 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500095

ลว. 01/02/2564

43 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอนุสรา ตราครุฑ 165,000.00         นางสาวอนุสรา ตราครุฑ 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500041

ลว. 01/02/2564

44 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชราภรณ์ แสงเจริญ 165,000.00         นางสาวพัชราภรณ์ แสงเจริญ 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500042

ลว. 01/02/2564

45 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางน้องหนู ปั้นทอง 99,000.00           นางน้องหนู ปั้นทอง 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500106



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

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลว. 01/02/2564

46 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายพิชิตพล สํากลาง 165,000.00         นายพิชิตพล สํากลาง 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500060

ลว. 01/02/2564

47 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ อนันเต่า 99,000.00           นางสาวอรวรรณ อนันเต่า 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500117

ลว. 01/02/2564

48 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา สงสว่าง 165,000.00         นางสาวอรอุมา สงสว่าง 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500061

ลว. 01/02/2564

49 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายธนพล ร่มโพธิ์พิพัฒน์ 55,000.00           นายธนพล ร่มโพธิ์พิพัฒน์ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500116

ลว. 01/02/2564

50 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร นิลมงคลเลิศ 55,000.00           นายธีรภัทร นิลมงคลเลิศ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500118

ลว. 01/02/2564

51 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชราภรณ์ แสงเจริญ 165,000.00         นางสาวพัชราภรณ์ แสงเจริญ 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500042

ลว. 01/02/2564

52 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรณัฐ ธนบัตร 165,000.00         นางสาวจิรณัฐ ธนบัตร 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500113

ลว. 01/02/2564

53 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายพิชิตพล สํากลาง 165,000.00         นายพิชิตพล สํากลาง 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500060

ลว. 01/02/2564

54 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา อรรถรุ่งโรจน์ 165,000.00         นางสาวกฤษณา อรรถรุ่งโรจน์ 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500045

ลว. 01/02/2564

55 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวภุมริน ทองเนียม 99,000.00           นางสาวภุมริน ทองเนียม 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500009

ลว. 01/02/2564

56 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายธนพล ร่มโพธิ์พิพัฒน์ 55,000.00           นายธนพล ร่มโพธิ์พิพัฒน์ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500116

ลว. 01/02/2564

57 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรประภา เปรมชาวนา 165,000.00         นางสาวศิรประภา เปรมชาวนา 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150055

ลว. 01/02/2564

58 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายธนากร นิธิภัทรอาภา 165,000.00         นายธนากร นิธิภัทรอาภา 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500025

ลว. 01/02/2564

59 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ อนันเต่า 99,000.00           นางสาวอรวรรณ อนันเต่า 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500117

ลว. 01/02/2564

60 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายไอศูรย์ สุภากร 55,000.00           นายไอศูรย์ สุภากร 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500114

ลว. 01/02/2564

61 น้ํามันดีเซล B7 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 9,000.00                เฉพาะเจาะจง บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 9,000.00             บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 9,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100029

ลว. 01/02/2564

62 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภา ศรีบุญจิตร์ 55,000.00           นางสาวธนาภา ศรีบุญจิตร์ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150046

ลว. 01/02/2564

63 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี พลนอก 55,000.00           นางสาวภาวิณี พลนอก 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150003

ลว. 01/02/2564

64 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์ สมเสียง 55,000.00           นางสาวศิริลักษณ์ สมเสียง 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150004

ลว. 01/02/2564

65 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวกันติยา บุสดี 55,000.00           นางสาวกันติยา บุสดี 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150006

ลว. 01/02/2564

66 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพปภา ถานาศรี 55,000.00           นางสาวทิพปภา ถานาศรี 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150007

ลว. 01/02/2564

67 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรศยานันท์ มาลีพันธ์ 99,000.00           นางสาวภัทรศยานันท์ มาลีพันธ์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500070

ลว. 01/02/2564

68 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางเกษร บุบผามาโล เจโช 99,000.00           นางเกษร บุบผามาโล เจโช 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150029

ลว. 01/02/2564



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

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

69 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แป้นถึง 55,000.00           นางสาวจุฑามาศ แป้นถึง 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150045

ลว. 01/02/2564

70 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางอัจฉรี ใจอารีย์ 99,000.00           นางอัจฉรี ใจอารีย์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150035

ลว. 01/02/2564

71 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางจันทนา กลิ่นเทพเกษร 99,000.00           นางจันทนา กลิ่นเทพเกษร 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500121

ลว. 01/02/2564

72 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตานันท์ พิพัฒน์กุลวดี 99,000.00           นางสาวฐิตานันท์ พิพัฒน์กุลวดี 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150037

ลว. 01/02/2564

73 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางจันทนา กลิ่นเทพเกษร 99,000.00           นางจันทนา กลิ่นเทพเกษร 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500121

ลว. 01/02/2564

74 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางกัญญนันทน์ ปทุมสินวงศ์ชัย 99,000.00           นางกัญญนันทน์ ปทุมสินวงศ์ชัย 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500120

ลว. 01/02/2564

75 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายณภัทร สวัสดิภาพ 55,000.00           นายณภัทร สวัสดิภาพ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500119

ลว. 01/02/2564

76 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล เพิ่มพูน 165,000.00         นางสาวนฤมล เพิ่มพูน 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500026

ลว. 01/02/2564

77 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางเกษร บุบผามาโล เจโช 99,000.00           นางเกษร บุบผามาโล เจโช 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150029

ลว. 01/02/2564

78 วัตถุดิบในการประกอบอาหารและเบเกอรี่ จํานวน 9 รายการ 4,757.00                เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ (มหาช 4,757.00             บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ (มหาช 4,757.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 003141064733

ลว. 01/02/2564

79 ทําป้ายไวนิล 1,200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเซลฟ์ พลัส พริ้นท์ติ้ง 1,200.00             ร้านเซลฟ์ พลัส พริ้นท์ติ้ง 1,200.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000641200018

ลว. 01/02/2564

80 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภา ศรีบุญจิตร์ 55,000.00           นางสาวธนาภา ศรีบุญจิตร์ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150046

ลว. 01/02/2564

81 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แป้นถึง 55,000.00           นางสาวจุฑามาศ แป้นถึง 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150045

ลว. 01/02/2564

82 วัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 15 รายการ 3,128.00                เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ (มหาช 3,128.00             บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ (มหาช 3,128.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 003141064734

ลว. 01/02/2564

83 วัสดุโครงการ จํานวน 3 รายการ 5,000.00                เฉพาะเจาะจง บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 5,000.00             บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 5,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100023

ลว. 01/02/2564

84 ซ่อมเครื่องอบผ้า จํานวน 1 งาน 2,200.00                เฉพาะเจาะจง นายชลิต สุรัตน์สว่าง 2,200.00             นายชลิต สุรัตน์สว่าง 2,200.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 17904641200001

ลว. 01/02/2564

85  จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภัส ทองประทุม 55,000.00           นางสาวพรนภัส ทองประทุม 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500002

ลว. 01/02/2564

86  จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาพร สกลรัตน์ 55,000.00           นางสาวอาภาพร สกลรัตน์ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500012

ลว. 01/02/2564

87 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายราชัน ดวงศาลา 55,000.00           นายราชัน ดวงศาลา 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500035

ลว. 01/02/2564

88 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสุริยา ภาโสม 99,000.00           นายสุริยา ภาโสม 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150041

ลว. 01/02/2564

89 สายยาง 1,851.10                เฉพาะเจาะจง หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 1,851.10             หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 1,851.10             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ IV64020006

ลว. 01/02/2564

90 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางอรอุษา ศรีไพบูลย์ 99,000.00           นางอรอุษา ศรีไพบูลย์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500019

ลว. 01/02/2564

91 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภนิดา พญาเลี้ยง 165,000.00         นางสาวศุภนิดา พญาเลี้ยง 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500048

ลว. 01/02/2564

92 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธิ์ ตรองรักการ 99,000.00           นายบุญฤทธิ์ ตรองรักการ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500015



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

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลว. 01/02/2564

93 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสันติสุข กุลวงษ์ 99,000.00           นายสันติสุข กุลวงษ์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500016

ลว. 01/02/2564

94 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางปาริฉัตร เทียนซ้อน 99,000.00           นางปาริฉัตร เทียนซ้อน 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500017

ลว. 01/02/2564

95 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง ว่าที่ร้อยตรีวีรวิชญ์ แสงฉวี 99,000.00           ว่าที่ร้อยตรีวีรวิชญ์ แสงฉวี 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500018

ลว. 01/02/2564

96 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเทวฤทธิ์ ทะนะตื้อ 99,000.00           นายเทวฤทธิ์ ทะนะตื้อ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150039

ลว. 01/02/2564

97 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางอรอุษา ศรีไพบูลย์ 99,000.00           นางอรอุษา ศรีไพบูลย์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500019

ลว. 01/02/2564

98 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาววนิชญา บุญเกลี้ยง 165,000.00         นางสาววนิชญา บุญเกลี้ยง 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500036

ลว. 01/02/2564

99 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายปฐวี สุทธินิยม 165,000.00         นายปฐวี สุทธินิยม 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500049

ไม่มีเลขที่

100 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรีธร ชูเมือง 165,000.00         นางสาวสิรีธร ชูเมือง 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ลว. 00/01/2443

ไม่มีเลขที่

101 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ทองสี 165,000.00         นางสาวอัจฉรา ทองสี 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500023

ลว. 01/02/2564

102 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายชลาวุธ รอดบําเรอ 55,000.00           นายชลาวุธ รอดบําเรอ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500064

ลว. 01/02/2564

103 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายธนากร นิธิภัทรอาภา 165,000.00         นายธนากร นิธิภัทรอาภา 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500025

ลว. 01/02/2564

104 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ ไชยสัจ 99,000.00           นางสาวจุฑามาศ ไชยสัจ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500082

ลว. 01/02/2564

105 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล เพิ่มพูน 165,000.00         นางสาวนฤมล เพิ่มพูน 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500026

ลว. 01/02/2564

106 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง ว่าที่ร้อยตรีวีรวิชญ์ แสงฉวี 99,000.00           ว่าที่ร้อยตรีวีรวิชญ์ แสงฉวี 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500018

ลว. 01/02/2564

107 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ์ เจ๊ะเด็ง 99,000.00           นายปิยะพงษ์ เจ๊ะเด็ง 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500040

ลว. 01/02/2564

108 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสุริยา ภาโสม 99,000.00           นายสุริยา ภาโสม 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150041

ลว. 01/02/2564

109 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายชุติมันต์ วงษ์ศิลป์ 99,000.00           นายชุติมันต์ วงษ์ศิลป์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150042

ลว. 01/02/2564

110 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวชญาณิศา ณปภากุลวงศ์ 99,000.00           นางสาวชญาณิศา ณปภากุลวงศ์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500127

ลว. 01/02/2564

111 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสุพศิน รู้การ 165,000.00         นายสุพศิน รู้การ 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500126

ลว. 01/02/2564

112 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายธันวา นกแขก 55,000.00           นายธันวา นกแขก 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500037

ลว. 01/02/2564

113 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายชลาวุธ รอดบําเรอ 55,000.00           นายชลาวุธ รอดบําเรอ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500064

ลว. 01/02/2564

114 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยา ตะกรุดทอง 99,000.00           นางสาวจรรยา ตะกรุดทอง 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500039

ลว. 01/02/2564

115 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ์ เจ๊ะเด็ง 99,000.00           นายปิยะพงษ์ เจ๊ะเด็ง 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500040

ลว. 01/02/2564



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

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

116 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยา ตะกรุดทอง 99,000.00           นางสาวจรรยา ตะกรุดทอง 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500039

ลว. 01/02/2564

117 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายทีปกร กลั่นมาลี 55,000.00           นายทีปกร กลั่นมาลี 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500065

ลว. 01/02/2564

118 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติมา ปรีสงค์ 165,000.00         นางสาวฐิติมา ปรีสงค์ 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500031

ลว. 01/02/2564

119 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร จําเริญ 165,000.00         นางสาวนภาพร จําเริญ 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500032

ลว. 01/02/2564

120 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายนริสสร เพ็ชรเย็น 165,000.00         นายนริสสร เพ็ชรเย็น 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500034

ลว. 01/02/2564

121 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาววนิชญา บุญเกลี้ยง 165,000.00         นางสาววนิชญา บุญเกลี้ยง 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500036

ลว. 01/02/2564

122 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรประภา เปรมชาวนา 165,000.00         นางสาวศิรประภา เปรมชาวนา 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150055

ลว. 01/02/2564

123 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเทวฤทธิ์ ทะนะตื้อ 99,000.00           นายเทวฤทธิ์ ทะนะตื้อ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 1400064150039

ลว. 01/02/2564

124 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางระวิวรรณ ขันทองดี 99,000.00           นางระวิวรรณ ขันทองดี 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500104

ลว. 01/02/2564

125 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณศิริ ธรรมเจริญ 165,000.00         นางสาววรรณศิริ ธรรมเจริญ 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500052

ลว. 01/02/2564

126 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา มีเจริญ 99,000.00           นางสาววิภาดา มีเจริญ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500084

ลว. 01/02/2564

127 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสริตา กล้าเกิดผล 99,000.00           นางสริตา กล้าเกิดผล 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500096

ลว. 01/02/2564

128 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญญิสา เชาวฤทธิ์ 55,000.00           นางสาวบุญญิสา เชาวฤทธิ์ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500089

ลว. 01/02/2564

129 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายศีลวิทย์ ศรีโกเศรษฐ 55,000.00           นายศีลวิทย์ ศรีโกเศรษฐ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500092

ลว. 01/02/2564

130 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายนิธิพัฒน์ ทานะมัย 55,000.00           นายนิธิพัฒน์ ทานะมัย 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500088

ลว. 01/02/2564

131 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ อั้นทรัพย์ 99,000.00           นายสหัสวรรษ อั้นทรัพย์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500090

ลว. 01/02/2564

132 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางระวิวรรณ ขันทองดี 99,000.00           นางระวิวรรณ ขันทองดี 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500104

ลว. 01/02/2564

133 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ อั้นทรัพย์ 99,000.00           นายสหัสวรรษ อั้นทรัพย์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500090

ลว. 01/02/2564

134 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี ชื่นอารมย์ 99,000.00           นางสาวพัชรี ชื่นอารมย์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500108

ลว. 01/02/2564

135 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร วงศ์เพชร 99,000.00           นางสาววราพร วงศ์เพชร 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500103

ลว. 01/02/2564

136 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวเสมอใจ คูหาเพ็ชร์ 99,000.00           นางสาวเสมอใจ คูหาเพ็ชร์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500109

ลว. 01/02/2564

137 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายชินพัฒน์ สมบูรณ์วินิจ 165,000.00         นายชินพัฒน์ สมบูรณ์วินิจ 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500055

ลว. 01/02/2564

138 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุพร เรือนจันทร์ 165,000.00         นางสาวจารุพร เรือนจันทร์ 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500054

ลว. 01/02/2564

139 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัสพร ศิริมานนท์ 165,000.00         นางสาวจรัสพร ศิริมานนท์ 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500053



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

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลว. 01/02/2564

140 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายนิธิพัฒน์ ทานะมัย 55,000.00           นายนิธิพัฒน์ ทานะมัย 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500088

ลว. 01/02/2564

141 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน์ อรัญโสตร์ 99,000.00           นางสาวศิริรัตน์ อรัญโสตร์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500102

ลว. 01/02/2564

142 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยารัตน์ สุขศิริ 55,000.00           นางสาวกันยารัตน์ สุขศิริ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500106

ลว. 01/02/2564

143 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ อยู่สบาย 55,000.00           นายอัมรินทร์ อยู่สบาย 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500082

ลว. 01/02/2564

144 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอัญชนะ กลางถิ่น 55,000.00           นายอัญชนะ กลางถิ่น 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500081

ลว. 01/02/2564

145 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงษ์ นาคขมิ้น 55,000.00           นายวัชรพงษ์ นาคขมิ้น 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500080

ลว. 01/02/2564

146 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสริตา กล้าเกิดผล 99,000.00           นางสริตา กล้าเกิดผล 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500096

ลว. 01/02/2564

147 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ ไชยสัจ 99,000.00           นางสาวจุฑามาศ ไชยสัจ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500082

ลว. 01/02/2564

148 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวเสมอใจ คูหาเพ็ชร์ 99,000.00           นางสาวเสมอใจ คูหาเพ็ชร์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500109

ลว. 01/02/2564

149 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน์ เกาะโพธิ์ 55,000.00           นางสาวกัญญารัตน์ เกาะโพธิ์ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500079

ลว. 01/02/2564

150 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา สุมาลัย 165,000.00         นางสาวสโรชา สุมาลัย 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500090

ลว. 01/02/2564

151 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี ชื่นอารมย์ 99,000.00           นางสาวพัชรี ชื่นอารมย์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500108

ลว. 01/02/2564

152 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญฐิตา วัฒนากลาง 165,000.00         นางสาวกัญฐิตา วัฒนากลาง 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500094

ลว. 01/02/2564

153 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา สุมาลัย 165,000.00         นางสาวสโรชา สุมาลัย 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500090

ลว. 01/02/2564

154 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา มีเจริญ 99,000.00           นางสาววิภาดา มีเจริญ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500084

ลว. 01/02/2564

155 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวอนิกานต์ บุดดีคํา 55,000.00           นางสาวอนิกานต์ บุดดีคํา 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500097

ลว. 01/02/2564

156 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน์ เกาะโพธิ์ 55,000.00           นางสาวกัญญารัตน์ เกาะโพธิ์ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500079

ลว. 01/02/2564

157 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรศยานันท์ มาลีพันธ์ 99,000.00           นางสาวภัทรศยานันท์ มาลีพันธ์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500070

ลว. 01/02/2564

158 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายพีรพล รอดเสถียร 165,000.00         นายพีรพล รอดเสถียร 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500058

ลว. 01/02/2564

159 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายพงศธร อําพรเวช 55,000.00           นายพงศธร อําพรเวช 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500101

ลว. 01/02/2564

160 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ผกา วิเศษดอนหวาย 165,000.00         นางสาวพิมพ์ผกา วิเศษดอนหวาย 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500027

ลว. 01/02/2564

161 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวทับทิม เชียงยศ 99,000.00           นางสาวทับทิม เชียงยศ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500112

ลว. 01/02/2564

162 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายโสภณ มาลาพงษ์ 99,000.00           นายโสภณ มาลาพงษ์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500069

ลว. 01/02/2564



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

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

163 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน์ อรัญโสตร์ 99,000.00           นางสาวศิริรัตน์ อรัญโสตร์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500102

ลว. 01/02/2564

164 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายโสภณ มาลาพงษ์ 99,000.00           นายโสภณ มาลาพงษ์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500069

ลว. 01/02/2564

165 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายวัฒณา จันทร์เพชรศรี 55,000.00           นายวัฒณา จันทร์เพชรศรี 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500110

ลว. 01/02/2564

166 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเอี่ยม อินเพน 99,000.00           นายเอี่ยม อินเพน 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500077

ลว. 01/02/2564

167 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฐิรัตน์ แซ่เจี่ย 165,000.00         นางสาวณัฐฐิรัตน์ แซ่เจี่ย 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500113

ลว. 01/02/2564

168 จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร วงศ์เพชร 99,000.00           นางสาววราพร วงศ์เพชร 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500103

ลว. 01/02/2564

169 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฐิรัตน์ แซ่เจี่ย 165,000.00         นางสาวณัฐฐิรัตน์ แซ่เจี่ย 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500113

ลว. 01/02/2564

170 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตษา สาริกา 165,000.00         นางสาวสุนิตษา สาริกา 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500114

ลว. 01/02/2564

171 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายพงศธร อําพรเวช 55,000.00           นายพงศธร อําพรเวช 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500101

ลว. 01/02/2564

172 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตษา สาริกา 165,000.00         นางสาวสุนิตษา สาริกา 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500114

ลว. 01/02/2564

173 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์ แซ่ฮ้อ 99,000.00           นางสาวหทัยรัตน์ แซ่ฮ้อ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500103

ลว. 01/02/2564

174  จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอัครพล บัวคําภู 55,000.00           นายอัครพล บัวคําภู 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500100

ลว. 01/02/2564

175 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณศิริ ธรรมเจริญ 165,000.00         นางสาววรรณศิริ ธรรมเจริญ 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500052

ลว. 01/02/2564

176  จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา เจริญรัมย์ 55,000.00           นางสาวนิตยา เจริญรัมย์ 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500099

ลว. 01/02/2564

177  จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอัครพล บัวคําภู 55,000.00           นายอัครพล บัวคําภู 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500100

ลว. 01/02/2564

178 น้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือนกุมภาพันธ์  64 27,010.40              เฉพาะเจาะจง บจก.เอสดับเบิ้ลยู 2016 เซอร์วิส 27,010.40           บจก.เอสดับเบิ้ลยู 2016 เซอร์วิส 27,010.40           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126641100006

ลว. 01/02/2564

179 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร กาลจักร์ 99,000.00           นางสาวดวงพร กาลจักร์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500083

ลว. 01/02/2564

180 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นายพีรพล รอดเสถียร 165,000.00         นายพีรพล รอดเสถียร 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500058

ลว. 01/02/2564

181 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร กาลจักร์ 99,000.00           นางสาวดวงพร กาลจักร์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500083

ลว. 01/02/2564

182 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นายวัฒณา จันทร์เพชรศรี 55,000.00           นายวัฒณา จันทร์เพชรศรี 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500110

ลว. 01/02/2564

183 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญใจ โก้กระโทก 99,000.00           นางสาวขวัญใจ โก้กระโทก 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500081

ลว. 01/02/2564

184  จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวซรีนา จิริดี 55,000.00           นางสาวซรีนา จิริดี 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500101

ลว. 01/02/2564

185 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญใจ โก้กระโทก 99,000.00           นางสาวขวัญใจ โก้กระโทก 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500081

ลว. 01/02/2564

186 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ มดทอง 99,000.00           นายชัยวัฒน์ มดทอง 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500111



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

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลว. 01/02/2564

187 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอนุชา สร้อยดอก 99,000.00           นายอนุชา สร้อยดอก 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500080

ลว. 01/02/2564

188  จ้างเหมาบุคลากรรายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวซรีนา จิริดี 55,000.00           นางสาวซรีนา จิริดี 55,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500101

ลว. 01/02/2564

189 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิตา ปานชั้น 165,000.00         นางสาวณัฐธิตา ปานชั้น 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500057

ลว. 01/02/2564

190 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอนุชา สร้อยดอก 99,000.00           นายอนุชา สร้อยดอก 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500080

ลว. 01/02/2564

191 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 165,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิตา ปานชั้น 165,000.00         นางสาวณัฐธิตา ปานชั้น 165,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500057

ลว. 01/02/2564

192 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ มดทอง 99,000.00           นายชัยวัฒน์ มดทอง 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500111

ลว. 01/02/2564

193 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 99,000.00              เฉพาะเจาะจง นางอุ้มพร นพรัตน์ 99,000.00           นางอุ้มพร นพรัตน์ 99,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500177

ลว. 01/02/2564

194 พิมพ์เอกสารวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18,190.00              เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทันใจ 18,190.00           หจก.พิมพ์ทันใจ 18,190.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200028

ลว. 02/02/2564

195 นม 34,475.40              เฉพาะเจาะจง หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 34,475.40           หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 34,475.40           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910641100005

ลว. 02/02/2564

196 วัสดุจํานวน 9 รายการ 2,520.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวชลลดา ลาวพนม 2,520.00             นางสาวชลลดา ลาวพนม 2,520.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 02/02/2564

197 วัสดุจํานวน 8 รายการ 4,700.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์ 4,700.00             นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์ 4,700.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 02/02/2564

198 ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 7,999.95                เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 7,999.95             ร้านจักรพรรณ 7,999.95             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06530641200005

“Intensive preparation for DRU Test” หลักสูตรวัน ลว. 02/02/2564

199 วัตถุดิบในการประกอบอาหารและเบเกอรี่ จํานวน 7 รายการ 1,637.00                เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขา 00124 1,637.00             บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขา 00124 1,637.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 112031067984

ลว. 02/02/2564

200 จ้างทําอาหารกลางวัน 232,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านวันดีโภชนา 232,000.00         ร้านวันดีโภชนา 232,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910641200008

ลว. 02/02/2564

201 ถ่ายเอกสาร 6,714.75                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 6,714.75             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 6,714.75             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110641200014

ลว. 02/02/2564

202 ถ่ายเอกสาร 7,814.10                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 7,814.10             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 7,814.10             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110641200015

ลว. 02/02/2564

203 ถ่ายเอกสาร 1 งาน 695.45                  เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 695.45               นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 695.45               เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07510641200004

ลว. 02/02/2564

204 วัสดุจํานวน 7 รายการ 3,120.00                เฉพาะเจาะจง นายมารวย ป๊อกพรายแก้ว 3,120.00             นายมารวย ป๊อกพรายแก้ว 3,120.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรบัเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 03/02/2564

205 วัสดุจํานวน 9 รายการ 2,520.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตน์สุดา สียางนอก 2,520.00             นางสาวรัตน์สุดา สียางนอก 2,520.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 03/02/2564

206 ถ่ายเอกสาร 1 งาน 1,569.75                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,569.75             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,569.75             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07510641200003

ลว. 03/02/2564

207 ทําตรายาง จํานวน 7 รายการ 2,102.55                เฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 2,102.55             บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 2,102.55             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641200024

ลว. 03/02/2564

208 วัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 14 รายการ 2,041.00                เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 2,041.00             บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 2,041.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 002501070042

ลว. 03/02/2564

209 วัสดุโครงการ จํานวน 5 รายการ 6,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 6,000.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 6,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100021

ลว. 03/02/2564



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

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

210 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 งาน 1,720.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา ทองสุ่น 1,720.00             นางสาวนริศรา ทองสุ่น 1,720.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200020

ลว. 03/02/2564

211 วัสดุสํานักงาน 7,650.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 7,650.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 7,650.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140641100005

ลว. 03/02/2564

212 วัสดุจํานวน  12 รายการ 3,480.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจรัตน์ ศรีธรากุล 3,480.00             นางสาวเบญจรัตน์ ศรีธรากุล 3,480.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 04/02/2564

213 วัสดุจํานวน 10 รายการ 4,900.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวรรณ กาญจนศรีสมุทร 4,900.00             นางสาวศศิวรรณ กาญจนศรีสมุทร 4,900.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 04/02/2564

214 ซื้อถุงขยะดํา จํานวน 2 รายการ 1,310.75                เฉพาะเจาะจง บจก.เทพเทวา รุ่งเรือง 1,310.75             บจก.เทพเทวา รุ่งเรือง 1,310.75             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ R64020133

ลว. 04/02/2564

215 แก๊สหุงต้ม จํานวน 1 ถัง 360.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านแซมรวยแก๊ส 360.00               ร้านแซมรวยแก๊ส 360.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 04/02/2564

216 วัสดุงานช่าง 97,325.06              เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์โปรดักส์ 97,325.06           ร้านเบสท์โปรดักส์ 97,325.06           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120641100014

ลว. 04/02/2564

217 จัดตกแต่งสถานที่ในโครงการวันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 30,000.00              เฉพาะเจาะจง นายศุภโชค ช่วงไชย 30,000.00           นายศุภโชค ช่วงไชย 30,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000641200019

 แทนคําว่าวิทยาลัยครู 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ลว. 04/02/2564

218 น้ํามันดีเซล B7 500.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016402000385

ลว. 04/02/2564

219 จัดพิธีสงฆ์ในโครงการวันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนคําว่าวิทยาลัยครู 18,000.00              เฉพาะเจาะจง นายทศพล กล่อมทองสุข 18,000.00           นายทศพล กล่อมทองสุข 18,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000641200020

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ลว. 04/02/2564

220 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 180.00                  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 180.00               มหาวิทยาลัยขอนแก่น 180.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 3535673

ลว. 04/02/2564

221 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 350.00                  เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 350.00               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 350.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 164280000407

ลว. 04/02/2564

222 จัดทําแผ่นนิทรรศการ 12,978.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเซลฟ์ พลัส พริ้นท์ติ้ง 12,978.00           ร้านเซลฟ์ พลัส พริ้นท์ติ้ง 12,978.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000641200021

ลว. 04/02/2564

223 ชุดปฏิบัติการจําลองควบคุมการทํางานแขนกล จํานวน 1 ชุด 1,750,000.00          1,750,000.00          e-bidding บมจ.ออโต ไดแดก็ติก 1,735,000.00       บจก.ออโต ไดแด็กติก 1,731,000.00       เสนอราคาผ่าน สัญญาที่ ธบ.11/2564

บมจ.เอ็มทีเอส ซีเอ็นซี ซิสเท็ม  (ไม่ผ่าน) 1,740,000.00       คัดเลือกรายเดียว ลว. 04/02/2564

224 ชุดฝึกโรงงานอุตสาหกรรมจําลอง จํานวน 1 ชุด 2,800,000.00          2,800,000.00          e-bidding บจก. ออโต ไดแด็กติก 2,784,000.00       บจก.ออโต ไดแด็กติก 2,784,000.00       เสนอราคาต่ําสุด สัญญาที่ ธบ.9/2564

บจก. เอ็มทีเอส ซีเอ็นซี ซิสเท็ม 2,794,000.00       ลว. 04/02/2564

225 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 10,614.40              เฉพาะเจาะจง บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 10,614.40           บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 10,614.40           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100022

ลว. 05/02/2564

226 วัสดุจํานวน 11 รายการ 14,340.00              เฉพาะเจาะจง ร้านวงรวี 14,340.00           ร้านวงรวี 14,340.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100023

ลว. 05/02/2564

227 ซ่อมเครื่องพิมพ์ 4,547.50                เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์ เอส 4,547.50             บจก.คอมพิวเตอร์ เอส 4,547.50             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200021

ลว. 05/02/2564

228 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon NPG-73 BK   จํานวน  6 ชิ้น 28,761.60              เฉพาะเจาะจง บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) 28,761.60           บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) 28,761.60           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100016

ลว. 05/02/2564

229 ถ่ายเอกสารการอบรม 2,999.85                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,999.85             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,999.85             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200029

ลว. 05/02/2564

230 วัสดุ จํานวน 1 รายการ 360.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 360.00               ร้านอารยะพาณิชย์ 360.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 034/055

ลว. 05/02/2564

231 กระดาษชําระ 2,360.00                เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ 2,360.00             บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ 2,360.00             เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017061073577

ลว. 05/02/2564

232 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 1,000.00                เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,000.00             มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,000.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 0942

ลว. 05/02/2564

233 หนังสือ จํานวน 11 รายการ 3,025.00                เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3,025.00             ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3,025.00             เสนอราคารายเดียว ใบรับเงินสด เลขที่ 111220021756



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

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลว. 08/02/2564

234 วัสดุจํานวน 16 รายการ 3,600.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิมล อาจหาญ 3,600.00             นางสาวสุวิมล อาจหาญ 3,600.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 08/02/2564

235 งานลอกท่อและทําความสะอาดรางระบายน้ําภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 72,600.00              เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ ปรีกุล 72,600.00           นายสมบัติ ปรีกุล 72,600.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120641200017

ลว. 08/02/2564

236 วัสดุสําหรับซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 19,602.40              เฉพาะเจาะจง บจก.เอเอ แอนด์ ดี โพรดักท์ 19,602.40           บจก.เอเอ แอนด์ ดี โพรดักท์ 19,602.40           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120641100013

ลว. 08/02/2564

237 วัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 36,850.80              เฉพาะเจาะจง หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 36,850.80           หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 36,850.80           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06520641100003

ลว. 08/02/2564

238 ถ่ายเอกสาร 3,377.50                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,377.50             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,377.50             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05160641200001

ลว. 08/02/2564

239 หนังสืออิเลคทรอนิกส์ 16 รายการ 38,966.00              เฉพาะเจาะจง บจก.โนว์เลดจ์เบส 38,966.00           บจก.โนว์เลดจ์เบส 38,966.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641100011

ลว. 08/02/2564

240 หนังสือภาษาอังกฤษ จํานวน 20 รายการ (KNS) 56,347.20              เฉพาะเจาะจง บจก.เคเอ็นเอส บุ๊ค 56,347.20           บจก.เคเอ็นเอส บุ๊ค 56,347.20           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641100012

ลว. 08/02/2564

241 หมึกพิมพ์ 1 กล่อง 2,953.20                เฉพาะเจาะจง บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 2,953.20             บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 2,953.20             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100020

ลว. 08/02/2564

242 วัสดุการอบรม 2 รายการ 3,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 3,000.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 3,000.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 034/054

ลว. 08/02/2564

243 วัสดุสํานักงาน 8 รายการ 67,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 67,500.00           ร้านหนังสือ Room Book & stationery 67,500.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100025

ลว. 08/02/2564

244 วัสดุโครงการ จํานวน 4 รายการ 1,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านปุลพัชร์วัสดุ 1,000.00             ร้านปุลพัชร์วัสดุ 1,000.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 08/02/2564

245 เช็คระยะ 240,000 กม.และเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ฌจ-3395 (รถกระบะ) 7,043.06                เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักร์ยนต์ สาขาที่ 00012 7,043.06             บจก.วรจักร์ยนต์ สาขาที่ 00012 7,043.06             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200040

ลว. 08/02/2564

246 พวงหรีดดอกไม้สด 700.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านวีชา ฟลอริสท์ 700.00               ร้านวีชา ฟลอริสท์ 700.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 06/7

ลว. 08/02/2564

247 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 300.00                  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 300.00               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 300.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 5

ลว. 08/02/2564

248 ถ่ายเอกสาร 3,838.80                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,838.80             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,838.80             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110641200016

ลว. 08/02/2564

249 ชุดระบบอาณัติสัญญาณด้านระบบขนส่งทางราง จํานวน 1 ชุด 3,250,000.00          3,250,000.00          e-bidding บจก.เอ็มเอ็นซี เทรดดิ้ง 3,245,000.00       บจก.เอ็มเอ็นซี เทรดดิ้ง 3,245,000.00       เสนอราคาต่ําสุด สัญญาที่ ธบ.10/2564

บจก.เอทีเอ็มซี 3,250,000.00       ลว. 08/02/2564

250 วัสดุจํานวน 8 รายการ 3,360.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุตา ผลาทร 3,360.00             นางสาวศุภสุตา ผลาทร 3,360.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 09/02/2564

251 วัสดุในรายวิชาบาร์และเครื่องดื่ม 23,160.00              เฉพาะเจาะจง บจก.บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) (สํานักงานใหญ่) 23,160.00           บจก.บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) (สํานักงานใหญ่) 23,160.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010641100013

ลว. 09/02/2564

252 วัสดุจํานวน 2 รายการ 4,500.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวรรณ กาญจนศรีสมุทร 4,500.00             นางสาวศศิวรรณ กาญจนศรีสมุทร 4,500.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 09/02/2564

253 ถ่ายเอกสาร (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 4,604.25                เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 4,604.25             ร้านจักรพรรณ 4,604.25             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05130641200007

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ ลว. 09/02/2564

254 ก๊าซอ๊อกซิเจน 120.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.รุ่งเจริญอ๊อกซิเย่น  (สํานักงานใหญ่) 120.00               บจก.รุ่งเจริญอ๊อกซิเย่น  (สํานักงานใหญ่) 120.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 642/0074

ลว. 09/02/2564

255 วัตถุดิบเบเกอรี่ จํานวน 1 รายการ 196.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 196.00               บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 196.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 002501082044

ลว. 09/02/2564

256 วัตถุดิบประกอบเบเกอรี่ จํานวน 13 รายการ 3,499.00                เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนารายณ์ 3,499.00             ร้านศรีนารายณ์ 3,499.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 09/02/2564



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

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

257 วัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 22 รายการ 2,691.25                เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ (มหาช 2,691.25             บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ (มหาช 2,691.25             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 003031081366

ลว. 09/02/2564

258 ติดตั้งราวกันตก อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครุศาสตร์ มรธ.สป. จํานวน 1 งาน 473,475.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อี เอ็ม ไอ เมคคาทรอนิค 473,475.00         หจก.อี เอ็ม ไอ เมคคาทรอนิค 473,475.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200041

ลว. 10/02/2564

259 งานปรับปรุงรางระบายน้ําฝน อาคารอุตสาหกรรมบริการ จํานวน 1 งาน 497,550.00             เฉพาะเจาะจง บจก.เอเอ แอนด์ ดี โพรดักท์ 497,550.00         บจก.เอเอ แอนด์ ดี โพรดักท์ 497,550.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200042

ลว. 10/02/2564

260 ปลั๊กไฟต่อพ่วง  จํานวน 3 ตัว 7,062.00                เฉพาะเจาะจง บจก. อุดมทรัพย์ โฮลดิ้ง 7,062.00             บจก. อุดมทรัพย์ โฮลดิ้ง 7,062.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100020

ลว. 10/02/2564

261 วัสดุ 3 รายการ 4,900.00                เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,900.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,900.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100024

ลว. 10/02/2564

262 วัสดุจํานวน 8 รายการ 3,204.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวมินตรา บุญยวุฒิ 3,204.00             นางสาวมนิตรา บุญยวุฒิ 3,204.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 10/02/2564

263 พานเทียนแพรใหญ่ จํานวน 1 พาน 1,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านSunflower 1,000.00             ร้านSunflower 1,000.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 10/02/2564

264 แผ่นพับ 1,712.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเอส. บี. เค. การพิมพ์ 1,712.00             ร้านเอส. บี. เค. การพิมพ์ 1,712.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910641200009

ลว. 10/02/2564

265 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 500.00                  เฉพาะเจาะจง สมาคมสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) 500.00               สมาคมสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) 500.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ สนทท.2/2564

ลว. 10/02/2564

266 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 700.00                  เฉพาะเจาะจง บจก. โพร-ลิงค์ 700.00               บจก. โพร-ลิงค์ 700.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 020/2564

ลว. 10/02/2564

267 วัสดุสํานักงาน 95,437.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 95,437.00           ร้านอารยะพาณิชย์ 95,437.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120641100015

ลว. 10/02/2564

268 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 300.00                  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 300.00               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 300.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 302004022564

ลว. 10/02/2564

269 ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างชิ้นงานสามมิติ ในงานอุตสาหกรรม  จํานวน 1 ชุด 2,000,000.00          2,000,000.00          e-bidding บจก.กันนีเวย์ (ไม่ผ่าน) 1,998,900.00       บจก. แอพพลิแคต  (มหาชน) 1,990,093.00       เสนอราคาผ่าน สัญญาที่ ธบ.12/2564

บมจ.แอพพลิแคด 1,995,000.00       คัดเลือกรายเดียว ลว. 10/02/2564

270 เครี่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 9 เครื่อง 21,137.85              เฉพาะเจาะจง บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 21,137.85           บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 21,137.85           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100017

ลว. 11/02/2564

271 หมึกพิมพ์  จํานวน 5 รายการ 82,753.80              เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 82,753.80           หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 82,753.80           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100018

ลว. 11/02/2564

272 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Samsung 4,173.00                เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 4,173.00             บจก.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 4,173.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200032

ลว. 11/02/2564

273 หมึกเครื่องพิมพ์สํานักงาน 99,991.50              เฉพาะเจาะจง บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 99,991.50           บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 99,991.50           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010641100014

ลว. 11/02/2564

274 ถ่ายเอกสาร 1 รายการ 4,999.75                เฉพาะเจาะจง นายนพพร ห้อยระย้า 4,999.75             นายนพพร ห้อยระย้า 4,999.75             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200022

ลว. 11/02/2564

275 ฉากกั้นอะคริลิคใส 5 มม. จํานวน 16 ชุด 32,592.03              เฉพาะเจาะจง บจก. ออฟฟิศเมท (ไทย) 32,592.03           บจก. ออฟฟิศเมท (ไทย) 32,592.03           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100019

ลว. 11/02/2564

276 วัสดุ 8 รายการ 2,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์ 2,000.00             นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์ 2,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 11/02/2564

277 ถ่ายเอกสาร 3,129.00                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,129.00             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,129.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05170641200002

ลว. 11/02/2564

278 วัสดุจํานวน 10 รายการ 2,939.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวอรนุช สุขศิริวัฒนโรจน์ 2,939.00             นางสาวอรนุช สุขศิริวัฒนโรจน์ 2,939.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 11/02/2564

279 ถ่ายเอกสารโครงการ 2,424.80                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,424.80             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,424.80             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641200014

ลว. 11/02/2564

280 วัสดุ จํานวน 4 รายการ 1,625.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 1,625.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 1,625.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641100011



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

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลว. 11/02/2564

281 วัสดุ จํานวน 2 รายการ 355.24                  เฉพาะเจาะจง หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 355.24               หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 355.24               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ IV64020136

ลว. 11/02/2564

282 อุปกรณ์ทําความสะอาด จํานวน 3 รายการ 318.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย(กรุงเทพ)  สาขาที่ 00032 318.00               บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย(กรุงเทพ)  สาขาที่ 00032 318.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 0000004336

ลว. 14/02/2564

283 หนังสือต่าง ๆ 39 รายการ (สแตค) 44,090.42              เฉพาะเจาะจง บจก.สแตค เทคโนโลยี 44,090.42           บจก.สแตค เทคโนโลยี 44,090.42           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641100014

ลว. 15/02/2564

284 อุปกรณ์วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,663.20              เฉพาะเจาะจง บจก. ไบรท์-ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส 59,663.20           บจก. ไบรท์-ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส 59,663.20           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641100015

ลว. 15/02/2564

285 หนังสือต่าง ๆ 195 รายการ (จุฬา) 91,213.90              เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 91,213.90           ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 91,213.90           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641100013

ลว. 15/02/2564

286 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 26,320.00              เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 26,320.00           ร้านหนังสือ Room Book & stationery 26,320.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06530641100010

ลว. 15/02/2564

287  วัสดุ จํานวน 7 รายการ 6,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,000.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06530641100009

ลว. 15/02/2564

288 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2,675.00                เฉพาะเจาะจง หจก.โชคศิริ ซัพพลาย 2,675.00             หจก.โชคศิริ ซัพพลาย 2,675.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06520641200004

ลว. 15/02/2564

289 หนังสือ 206 รายการ (ธรรมศาสตร์) 90,994.30              เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 90,994.30           ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 90,994.30           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641100017

ลว. 15/02/2564

290 ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 210.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 210.00               ร้านจักรพรรณ 210.00               เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06530641200006

หลักสูตร Introduction to Phonics ลว. 15/02/2564

291 วัสดุ 1 รายการ 139.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.ฟูลฟิลแอนด์ซัพพลาย 139.00               หจก.ฟูลฟิลแอนด์ซัพพลาย 139.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ BI6402000602

ลว. 15/02/2564

292 หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ 8,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 8,000.00             ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 8,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06530641100011

ลว. 15/02/2564

293 อุปกรณ์และวัสดุตกแต่ง 6,684.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 6,684.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 6,684.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641100016

ลว. 15/02/2564

294 วัสดุ 2 รายการ 1,251.90                เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เอส. อินเตอร์แล็บ 1,251.90             หจก.ที.เอส. อินเตอร์แล็บ 1,251.90             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ IV64020197

ลว. 15/02/2564

295 ถ่ายเอกสาร 1 งาน 6,599.95                เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 6,599.95             ร้านจักรพรรณ 6,599.95             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200023

ลว. 15/02/2564

296 ผลิตกระบอกน้ําพลาสติก สกรีนคําว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 37,450.00              เฉพาะเจาะจง บจก.พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด 37,450.00           บจก.พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด 37,450.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05127641200007

ลว. 15/02/2564

297 หมึกปริ้นเตอร์ Brother 8,881.00                เฉพาะเจาะจง บจก.คอนทินิวอสัฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 8,881.00             บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 8,881.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 18101641100001

ลว. 15/02/2564

298 วัสดุจํานวน 8 รายการ 4,650.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์ 4,650.00             นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์ 4,650.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 16/02/2564

299 ซื้ออุปกรณ์สํานักงาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านทวีภัณฑ์ 50,000.00           ร้านทวีภัณฑ์ 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 10000641100002

ลว. 16/02/2564

300 จ้างถ่ายเอกสาร 4,999.75                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,999.75             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,999.75             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200036

ลว. 16/02/2564

301 วัสดุจํานวน 11 รายการ 3,360.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์ มาโต 3,360.00             นางสาวอมรรัตน์ มาโต 3,360.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 16/02/2564

302 ซื้อวัสดุ 4 รายการ 5,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 5,000.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 5,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100022

ลว. 16/02/2564

303 วัสดุสํานักงานโครงการวารสารฯ 6,270.00                เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ ROOM BOOK & STATIONNARY 6,270.00             ร้านหนังสือ ROOM BOOK & STATIONNARY 6,270.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 09000641100003

ลว. 16/02/2564
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304 น้ํามันดีเซล B7 500.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016402001704

ลว. 16/02/2564

305 ซ่อมเครื่องอบผ้า จํานวน 1 รายการและจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า จํานวน 1 รายการ 1,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย ภัตศรี 1,500.00             นายศิริชัย ภัตศรี 1,500.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 17904641200002

ลว. 16/02/2564

306 ถ่ายเอกสารการอบรม 4,900.00                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,900.00             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,900.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200034

ลว. 16/02/2564

307 วัสดุการอบรม  7 รายการ 4,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 4,000.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 4,000.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 034/056

ลว. 16/02/2564

308 วัสดุห้องครัวและห้องอาหาร จํานวน 1 ชุด 600,000.00             597,370.30            e-bidding หจก.ปิยะอมร 504,000.00         หจก.ปิยะอมร 500,000.00         เสนอราคารายเดียว สัญญาที่ ธบ.13/2564

ลว. 16/02/2564

309 วัสดุ 5 รายการ 1,005.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวมุทิตา จอกแก้ว 1,005.00             นางสาวมุทิตา จอกแก้ว 1,005.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 17/02/2564

310 พิมพ์แผ่นประชาสัมพันธ์ 1 งาน 8,560.00                เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณสิริการพิมพ์ 8,560.00             หจก.สุวรรณสิริการพิมพ์ 8,560.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200024

ลว. 17/02/2564

311 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 200.00                  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 200.00               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 200.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 107

ลว. 17/02/2564

312 พิมพ์กระดาษเขียนคําตอบ 15,247.50              เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณสิริการพิมพ์ 15,247.50           หจก.สุวรรณสิริการพิมพ์ 15,247.50           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200033

ลว. 18/02/2564

313 วัสดุจํานวน 10 รายการ 4,044.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ เชื้อจิตร 4,044.00             นางสาวทิพวรรณ เชื้อจิตร 4,044.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 18/02/2564

314 วัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 32 รายการ 3,017.50                เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ (มหาช 3,017.50             บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ (มหาช 3,017.50             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 003051099709

ลว. 18/02/2564

315 น้ํามันแก๊สโซฮอลล์ 95 500.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016402001954

ลว. 18/02/2564

316 ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2,999.85                เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 2,999.85             ร้านจักรพรรณ 2,999.85             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06530641200007

“Intensive preparation for DRU Test” ลว. 18/02/2564

317 ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 18,719.40              เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 18,719.40           ร้านจักรพรรณ 18,719.40           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06530641200008

“Intensive preparation for DRU Test” ครั้งที่ 2 ลว. 18/02/2564

318 ถ่ายเอกสารโครงการ 6,039.95                เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 6,039.95             ร้านจักรพรรณ 6,039.95             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641200015

ลว. 19/02/2564

319 วัสดุ 7 รายการ 2,904.00                เฉพาะเจาะจง บจก. ทรี เชด 2,904.00             บจก. ทรี เชด 2,904.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 2021020104

ลว. 19/02/2564

320 ถ่ายเอกสาร 1 รายการ 3,699.85                เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 3,699.85             ร้านจักรพรรณ 3,699.85             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200027

ลว. 19/02/2564

321 วัสดุสํานักงาน 10 รายการ 6,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,500.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,500.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100034

ลว. 19/02/2564

322 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 180.00                  เฉพาะเจาะจง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 180.00               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 180.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ G6469000003

ลว. 19/02/2564

323 ถ่ายเอกสาร 1 งาน 2,582.00                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,582.00             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,582.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07510641200002

ลว. 19/02/2564

324 ถ่ายเอกสาร 1 รายการ 5,600.00                เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 5,600.00             ร้านจักรพรรณ 5,600.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200026

ลว. 19/02/2564

325 เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 588,500.00             588,414.40            e-bidding บจก.ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ 551,050.00         บจก.ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ 551,050.00         เสนอราคาต่ําสุด สัญญาที่ ธบ.14/2564

บจก.เลิร์น มอร์ 588,414.00         ลว. 19/02/2564

บจก.ไอบีซี 556,400.00         

326 วัสดุจํานวน 2 รายการ 2,391.00                เฉพาะเจาะจง บจก. วีรสุ รีเทล สาขาราชพฤกษ์ 2,391.00             บจก. วีรสุ รีเทล สาขาราชพฤกษ์ 2,391.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ B07FT210200051

ลว. 21/02/2564
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327 วัสดุจํานวน 2 รายการ 2,589.40                เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เอส. อินเตอร์แล็บ 2,589.40             หจก.ที.เอส. อินเตอร์แล็บ 2,589.40             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100026

ลว. 22/02/2564

328 วัสดุจํานวน 2 รายการ 1,150.25                เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เอส. อินเตอร์แล็บ 1,150.25             หจก.ที.เอส. อินเตอร์แล็บ 1,150.25             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100027

ลว. 22/02/2564

329 ต่ออายุวารสารหนังสือภาษาอังกฤษ 15,226.00              เฉพาะเจาะจง Magazines International (Thailand) Co.,Ltd. 15,226.00           Magazines International (Thailand) Co.,Ltd. 15,226.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641200009

ลว. 22/02/2564

330 ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารโตชิบ้า 32,000.00              เฉพาะเจาะจง บจก.เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป 32,000.00           บจก.เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป 32,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120641100016

ลว. 22/02/2564

331 วัสดุฝึกรายวิชาขนมอบและการตกแต่ง 1,950.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวปทิญณา ตันเจริญ 1,950.00             นางสาวปทิญณา ตันเจริญ 1,950.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 22/02/2564

332 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 300.00                  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 300.00               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 300.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 0315

ลว. 22/02/2564

333 ล้างเครืองปรับอากาศ 6,168.55                เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 6,168.55             ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 6,168.55             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 09000641200004

ลว. 22/02/2564

334 วัสดุฝึกรายวิชาขนมอบและการตกแต่ง 2,040.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์ 2,040.00             นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์ 2,040.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 22/02/2564

335 วัสดุจํานวน 3 รายการ 55,736.30              เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์ เอส 55,736.30           บจก.คอมพิวเตอร์ เอส 55,736.30           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100032

ลว. 23/02/2564

336 วัสดุจํานวน 8 รายการ 895.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ เชื้อจิตร 895.00               นางสาวทิพวรรณ เชื้อจิตร 895.00               เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 23/02/2564

337 วัสดุจํานวน 7 รายการ 4,480.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เอส. อินเตอร์แล็บ 4,480.00             หจก.ที.เอส. อินเตอร์แล็บ 4,480.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100030

ลว. 23/02/2564

338 วัสดุจํานวน 6 รายการ 6,460.00                เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,460.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,460.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100031

ลว. 23/02/2564

339 วัสดุจํานวน 5 รายการ 960.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เอส. อินเตอร์แล็บ 960.00               หจก.ที.เอส. อินเตอร์แล็บ 960.00               เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100028

ลว. 23/02/2564

340 วัสดุจํานวน 1 รายการ 1,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,000.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100029

ลว. 23/02/2564

341 วัสดุจํานวน 5 รายการ 2,487.75                เฉพาะเจาะจง บจก. ดี.เค. เบเกอรี่มาร์ท เทรดดิ้ง 2,487.75             บจก. ดี.เค. เบเกอรี่มาร์ท เทรดดิ้ง 2,487.75             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ OCT6402218

ลว. 23/02/2564

342 วัสดุ 3 รายการ 3,723.60                เฉพาะเจาะจง บจก. มันเดย์ เวิร์ค 3,723.60             บจก. มันเดย์ เวิร์ค 3,723.60             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ MIW 620524

ลว. 23/02/2564

343 วัสดุจํานวน 5 รายการ 179.00                  เฉพาะเจาะจง บจก. บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์  (มหาชน) 179.00               บจก. บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์  (มหาชน) 179.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีเลขที่

 สาขา อิสรภาพ  สาขา อิสรภาพ ลว. 23/02/2564

344 วัสดุ 4 รายการ 850.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ 850.00               บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ 850.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 017501110024

ลว. 23/02/2564

345 วัสดุ 8 รายการ 3,636.00                เฉพาะเจาะจง บจก. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  (มหาชน) 3,636.00             บจก. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  (มหาชน) 3,636.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 042010

(สาขาที่ 00111) สาขา จรัญสนิทวงศ์ (สาขาที่ 00111) สาขา จรัญสนิทวงศ์ ลว. 23/02/2564

346 วัสดุโครงการ จํานวน 6 รายการ 4,920.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 4,920.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 4,920.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100023

ลว. 23/02/2564

347 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 200.00                  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 200.00               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 200.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 0571

ลว. 23/02/2564

348 วัสดุโครงการ จํานวน 9 รายการ 4,980.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 4,980.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 4,980.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100024

ลว. 23/02/2564

349 พิมพ์ซองจดหมาย 1 งาน 13,910.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณสิริการพิมพ์ 13,910.00           หจก.สุวรรณสิริการพิมพ์ 13,910.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07000641200015

ลว. 24/02/2564

350 วัสดุจํานวน 10 รายการ 4,903.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวรรณ กาญจนศรีสมุทร 4,903.00             นางสาวศศิวรรณ กาญจนศรีสมุทร 4,903.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่
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ลว. 24/02/2564

351 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสถานพยาบาล 3,360.00                เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 3,360.00             ร้านจักรพรรณ 3,360.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010641200011

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) ลว. 24/02/2564

352 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ 3,465.00                เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 3,465.00             ร้านจักรพรรณ 3,465.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010641200010

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) ลว. 24/02/2564

353 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ์ คงอร่ามกุล 150,000.00         นางสาวเสาวลักษณ์ คงอร่ามกุล 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500242

ลว. 24/02/2564

354 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสราภรณ์ เมี้ยนทอง 150,000.00         นางสาวภัสราภรณ์ เมี้ยนทอง 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500241

ลว. 24/02/2564

355 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวบัว นาควัชระ 150,000.00         นางสาวบัว นาควัชระ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500196

ลว. 24/02/2564

356 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ อินทร์วิเชียร 150,000.00         นางสาวศิริวรรณ อินทร์วิเชียร 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500206

ลว. 24/02/2564

357 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยา กิ่งโคกกรวด 150,000.00         นางสาวจรรยา กิ่งโคกกรวด 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500205

ลว. 24/02/2564

358 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์ ทองมี 150,000.00         นายธนวัฒน์ ทองมี 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500204

ลว. 24/02/2564

359 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา นันทะสิงห์ 150,000.00         นางสาวสุกัญญา นันทะสิงห์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500203

ลว. 24/02/2564

360 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายจิรทีปต์ บุญรัตน์ 150,000.00         นายจิรทีปต์ บุญรัตน์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500202

ลว. 24/02/2564

361 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวตันหยง บุญยะพักตร 150,000.00         นางสาวตันหยง บุญยะพักตร 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500201

ลว. 24/02/2564

362 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวชวดี อ้นป้อม 150,000.00         นางสาวชวดี อ้นป้อม 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500200

ลว. 24/02/2564

363 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายจิรกานต์ วัชรพันธ์ 150,000.00         นายจิรกานต์ วัชรพันธ์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500198

ลว. 24/02/2564

364 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสสร เสนาพิทักษ์ 150,000.00         นางสาวนภัสสร เสนาพิทักษ์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500199

ลว. 24/02/2564

365 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ บุญสร้าง 50,000.00           นางสาวกัญญาณัฐ บุญสร้าง 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500210

ลว. 24/02/2564

366 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน์ ผ่องประภา 150,000.00         นางสาวกมลรัตน์ ผ่องประภา 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500195

ลว. 24/02/2564

367 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษรากร สมหวัง 50,000.00           นางสาวบุษรากร สมหวัง 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500157

ลว. 24/02/2564

368 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวภวัลชญา สุขสวัสดิ์ 150,000.00         นางสาวภวัลชญา สุขสวัสดิ์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500197

ลว. 24/02/2564

369 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนา ทรงกรด 50,000.00           นางสาวกัญจนา ทรงกรด 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500167

ลว. 24/02/2564

370 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายวีรพล ซ่อนกลิ่น 50,000.00           นายวีรพล ซ่อนกลิ่น 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500166

ลว. 24/02/2564

371 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ์ วังวงษ์ 50,000.00           นางสาวเสาวลักษณ์ วังวงษ์ 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500165

ลว. 24/02/2564

372 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์ ใจดี 50,000.00           นางสาววราภรณ์ ใจดี 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500163

ลว. 24/02/2564

373 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายวัชรไกร สนนุช 50,000.00           นายวัชรไกร สนนุช 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500162

ลว. 24/02/2564
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374 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอินทรสิน ไพบูลย์รชฏวัฒนา 50,000.00           นายอินทรสิน ไพบูลย์รชฏวัฒนา 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500161

ลว. 24/02/2564

375 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวลีลา ประสานดี 50,000.00           นางสาวลีลา ประสานดี 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500160

ลว. 24/02/2564

376 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวรสลิน ตรองรักการ 90,000.00           นางสาวรสลิน ตรองรกัการ 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500173

ลว. 24/02/2564

377 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอิงครัต ช่วงโชติ 50,000.00           นายอิงครัต ช่วงโชติ 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500158

ลว. 24/02/2564

378 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา พรหมสินธุศักดิ์ 90,000.00           นางสาวปวีณา พรหมสินธุศักดิ์ 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500174

ลว. 24/02/2564

379 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา อยู่รอง 50,000.00           นางสาวจิราภา อยู่รอง 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500156

ลว. 24/02/2564

380 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธยาน์ สุพร 50,000.00           นางสาวณัฐธยาน์ สุพร 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500155

ลว. 24/02/2564

381 จ้างเหมารายบุคคลประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวรรณ กาญจนศรีสมุทร 50,000.00           นางสาวศศิวรรณ กาญจนศรีสมุทร 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500154

ลว. 24/02/2564

382 จ้างเหมารายบุคคลประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์ 50,000.00           นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์ 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500153

ลว. 24/02/2564

383 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงค์ลักษณ์ สุวรรณ์ 50,000.00           นางสาวอนงค์ลักษณ์ สุวรรณ์ 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500152

ลว. 24/02/2564

384 จ้างเหมารายบุคคลประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวอโนชา จันทอง 50,000.00           นางสาวอโนชา จันทอง 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500151

ลว. 24/02/2564

385 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรา สกุลดี 50,000.00           นางสาวพัชรา สกุลดี 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500150

ลว. 24/02/2564

386 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรสุดา สุขกิจ 50,000.00           นางสาวจิรสุดา สุขกิจ 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500159

ลว. 24/02/2564

387 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นายธีรทัศน์ ฉายศรีศิริ 90,000.00           นายธีรทัศน์ ฉายศรีศิริ 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500184

ลว. 24/02/2564

388 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธยาน์ ทองสุกใส 150,000.00         นางสาวณัฐธยาน์ ทองสุกใส 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500194

ลว. 24/02/2564

389 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรียา เอี่ยมชู 150,000.00         นางสาวภัทรียา เอี่ยมชู 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500193

ลว. 24/02/2564

390 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวฟาริดา ปตินาคา 150,000.00         นางสาวฟาริดา ปตินาคา 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500192

ลว. 24/02/2564

391 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายชาติชาย ทองสวัสดิ์ 150,000.00         นายชาติชาย ทองสวัสดิ์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500191

ลว. 24/02/2564

392 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรดา เมฆพัฒน์ 150,000.00         นางสาวพีรดา เมฆพัฒน์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500190

ลว. 24/02/2564

393 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายนพรุจ ขุนจํานวน 150,000.00         นายนพรุจ ขุนจํานวน 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500189

ลว. 24/02/2564

394 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอัษฎา มณีอร่าม 150,000.00         นางสาวอัษฎา มณีอร่าม 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500188

ลว. 24/02/2564

395 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยา รอดปฐม 150,000.00         นางสาวกฤติยา รอดปฐม 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500187

ลว. 24/02/2564

396 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายธนกร วัฒนพงศาพันธ์ 50,000.00           นายธนกร วัฒนพงศาพันธ์ 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500168

ลว. 24/02/2564

397 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางปุญญพัฒน์ เกิดโภคา 90,000.00           นางปุญญพัฒน์ เกิดโภคา 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500185



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

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลว. 24/02/2564

398 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรัตน์ วงพิมล 90,000.00           นางสาวเยาวรัตน์ วงพิมล 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500183

ลว. 24/02/2564

399 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นายฉลอง รัติโชติ 90,000.00           นายฉลอง รัติโชติ 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500182

ลว. 24/02/2564

400 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ จั่นแย้ม 90,000.00           นายวิโรจน์ จั่นแย้ม 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500181

ลว. 24/02/2564

401 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา ละอองดี 90,000.00           นางสาวชนิสรา ละอองดี 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500180

ลว. 24/02/2564

402 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรชา บรรจงเมือง 90,000.00           นางสาวสุรชา บรรจงเมือง 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500179

ลว. 24/02/2564

403 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางฐิตินันท์ ศรีแสนโชติ 90,000.00           นางฐิตินันท์ ศรแีสนโชติ 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500178

ลว. 24/02/2564

404 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณี เขียวหวาน 90,000.00           นางสาววรรณี เขียวหวาน 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500177

ลว. 24/02/2564

405 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเชาวลิต อ่อนส้มกฤษ 90,000.00           นายเชาวลิต อ่อนส้มกฤษ 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500176

ลว. 24/02/2564

406 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวมาริสา บุญชูวงศ์ 90,000.00           นางสาวมาริสา บุญชูวงศ์ 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500175

ลว. 24/02/2564

407 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย กุศลส่ง 90,000.00           นายเอกชัย กุศลส่ง 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500186

ลว. 24/02/2564

408 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายกฤษณกันท์ วิริยะธํารงกุล 150,000.00         นายกฤษณกันท์ วิริยะธํารงกุล 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500133

ลว. 24/02/2564

409 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวรุสณีญา ดาแม 50,000.00           นางสาวรุสณีญา ดาแม 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500261

ลว. 24/02/2564

410 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวอาฟาฟ ดอเลาะ 50,000.00           นางสาวอาฟาฟ ดอเลาะ 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500260

ลว. 24/02/2564

411 ซ่อมครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์ 65,205.80              เฉพาะเจาะจง หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 65,205.80           หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 65,205.80           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05127641200008

ลว. 24/02/2564

412 ทําโล่อคิลิค 4 โล่ 4,280.00                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญประดิษฐ์พร 4,280.00             ห้างหุ้นส่วนสามัญประดิษฐ์พร 4,280.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200041

ลว. 24/02/2564

413 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางพิมพา เปี่ยมบุญศักดิ์ 90,000.00           นางพิมพา เปี่ยมบุญศักดิ์ 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500270

ลว. 24/02/2564

414 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางบุญษริน ใจมีธรรม 90,000.00           นางบุญษริน ใจมีธรรม 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500271

ลว. 24/02/2564

415 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวชุตินันท์ แซ่ซิ้ม 90,000.00           นางสาวชุตินันท์ แซ่ซิ้ม 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500272

ลว. 24/02/2564

416 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางพนอ แสนเพื่อน 90,000.00           นางพนอ แสนเพื่อน 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500273

ลว. 24/02/2564

417 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางบัญญัติ เพ็ชรน้อย 90,000.00           นางบัญญัติ เพ็ชรน้อย 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500274

ลว. 24/02/2564

418 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววัชรี วางเจริญ 90,000.00           นางสาววัชรี วางเจริญ 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500275

ลว. 24/02/2564

419 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายธีรเมธ มีสมเพิ่ม 50,000.00           นายธีรเมธ มีสมเพิ่ม 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500263

ลว. 24/02/2564

420 วัสดุป้องกันความปลอดภัยภายในอาคาร 487,566.90             เฉพาะเจาะจง บจก.ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 487,566.90         บจก.ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 487,566.90         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120641100017

ลว. 24/02/2564



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

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

421 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางฉวีวรรณ ตระกูลธรรม 90,000.00           นางฉวีวรรณ ตระกูลธรรม 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500277

ลว. 24/02/2564

422 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ ปรีชาศิลป์ 90,000.00           นายอํานาจ ปรีชาศิลป์ 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500311

ลว. 24/02/2564

423 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา ช่างผัส 150,000.00         นางสาวนิตยา ช่างผัส 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500126

ลว. 24/02/2564

424 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนลัทพร ใจตรง 150,000.00         นางสาวนลัทพร ใจตรง 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500127

ลว. 24/02/2564

425 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา สารทสมัย 150,000.00         นางสาวณัฐชา สารทสมัย 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500128

ลว. 24/02/2564

426 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา ปิติแสง 150,000.00         นางสาวณัฐชา ปิติแสง 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500129

ลว. 24/02/2564

427 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายอนุภัทร บินซีรัด 150,000.00         นายอนุภัทร บินซีรัด 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500130

ลว. 24/02/2564

428 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา โพธิ์โต 150,000.00         นางสาวณัฐชา โพธิ์โต 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500131

ลว. 24/02/2564

429 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวชรินรัตน์ ทองสุข 150,000.00         นางสาวชรินรัตน์ ทองสุข 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500132

ลว. 24/02/2564

430 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม หุ่นห้อย 90,000.00           นายเฉลิม หุ่นห้อย 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500276

ลว. 24/02/2564

431 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินาฎ กําลังมา 150,000.00         นางสาวสิรินาฎ กําลังมา 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500253

ลว. 24/02/2564

432 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายธนสิทธิ์ สุภาสุทธากุล 150,000.00         นายธนสิทธิ์ สุภาสุทธากุล 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500245

ลว. 24/02/2564

433 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงศ์ นาทวรทัต 150,000.00         นายวัชรพงศ์ นาทวรทัต 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500123

ลว. 24/02/2564

434 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายศุภโชค ช่วงไชย 150,000.00         นายศุภโชค ช่วงไชย 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500246

ลว. 24/02/2564

435 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร เลือดสันเทียะ 150,000.00         นางสาวสุภาพร เลือดสันเทียะ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500247

ลว. 24/02/2564

436 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาพร วิเชียรฉาย 150,000.00         นางสาวอาภาพร วิเชียรฉาย 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500248

ลว. 24/02/2564

437 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวปัญญลักษณ์ ศรีอิสาณ 150,000.00         นางสาวปัญญลักษณ์ ศรีอิสาณ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500249

ลว. 24/02/2564

438 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายธีรพล หนูพลับ 150,000.00         นายธีรพล หนูพลับ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500250

ลว. 24/02/2564

439 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8 รายการ 2,785.00                เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ 2,785.00             บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ 2,785.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 017171111889

ลว. 24/02/2564

440 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายวิญญู จรูญจิรขจร 150,000.00         นายวิญญู จรูญจิรขจร 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500244

ลว. 24/02/2564

441 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวสหัทยา พุขุนทด 50,000.00           นางสาวสหัทยา พุขุนทด 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500262

ลว. 24/02/2564

442 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภัทรา วงษ์มา 150,000.00         นางสาวนิภัทรา วงษ์มา 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500252

ลว. 24/02/2564

443 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงษ์ เสนะวีณิน 150,000.00         นายวุฒิพงษ์ เสนะวีณิน 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500254

ลว. 24/02/2564

444 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสิทธิเกียรติ พูลสวัสดิ์ 150,000.00         นายสิทธิเกียรติ พูลสวัสดิ์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500122



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

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลว. 24/02/2564

445 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายนครินทร์ พรหมอยู่ 150,000.00         นายนครินทร์ พรหมอยู่ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500255

ลว. 24/02/2564

446 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา บัลบาห์ 150,000.00         นายกฤษดา บัลบาห์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500256

ลว. 24/02/2564

447 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา ผิวแดง 150,000.00         นางสาวรวิสรา ผิวแดง 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500257

ลว. 24/02/2564

448 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชยา ศรีแสน 150,000.00         นางสาวพิชยา ศรีแสน 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500258

ลว. 24/02/2564

449 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา สายวัน 150,000.00         นางสาววริศรา สายวัน 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500124

ลว. 24/02/2564

450 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนูร์ฟาดีละห์ ดอเลาะ 50,000.00           นางสาวนูร์ฟาดีละห์ ดอเลาะ 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500267

ลว. 24/02/2564

451 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายทรรศนพล แซ่ลี้ 50,000.00           นายทรรศนพล แซ่ลี้ 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500266

ลว. 24/02/2564

452 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพราวฟ้า แซ่ลี้ 50,000.00           นางสาวพราวฟ้า แซ่ลี้ 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500265

ลว. 24/02/2564

453 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาภัทร กู้เมือง 50,000.00           นางสาวนิภาภัทร กู้เมือง 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500264

ลว. 24/02/2564

454 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวรภัส บุญวานิช 150,000.00         นางสาวรภัส บุญวานิช 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500251

ลว. 24/02/2564

455 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อินทร์พรหม 150,000.00         นางสาวชนาภา อินทร์พรหม 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500142

ลว. 24/02/2564

456 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร เฉลิมวงค์ 150,000.00         นางสาวปภัสสร เฉลิมวงค์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500243

ลว. 24/02/2564

457 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ อ่ําโต 150,000.00         นายจิรศักดิ์ อ่ําโต 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500140

ลว. 24/02/2564

458 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บินบน 150,000.00         นายกิตติศักดิ์ บินบน 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500148

ลว. 24/02/2564

459 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญทิพย์ พนอมกาญจน์ 150,000.00         นางสาวธัญทิพย์ พนอมกาญจน์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500147

ลว. 24/02/2564

460 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายการินภัค ปิตภัทรกุล 150,000.00         นายการินภัค ปิตภัทรกุล 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500146

ลว. 24/02/2564

461 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ พูลสวัสดิ์ 150,000.00         นางสาวจุฑามาศ พูลสวัสดิ์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500145

ลว. 24/02/2564

462 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางอัจฉราวรรณ สมหวังพรเจริญ 150,000.00         นางอัจฉราวรรณ สมหวังพรเจริญ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500144

ลว. 24/02/2564

463 วัสดุการศึกษา  อ.อริสรา 71,880.00              เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 71,880.00           ร้านหนังสือ Room Book & stationery 71,880.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100027

ลว. 24/02/2564

464 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์นิภา สารการ 150,000.00         นางสาวพิมพ์นิภา สารการ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500143

ลว. 24/02/2564

465 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน์ ทาไทย 150,000.00         นางสาวอารีรัตน์ ทาไทย 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500125

ลว. 24/02/2564

466 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรยา คุ้มเอี่ยม 150,000.00         นางสาวอรวรรยา คุ้มเอี่ยม 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500141

ลว. 24/02/2564

467 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ มาศสุวรรณ 150,000.00         นางสาวกนกวรรณ มาศสุวรรณ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500137

ลว. 24/02/2564
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468 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลมาศ ศิริสงค์ 150,000.00         นางสาวกมลมาศ ศิริสงค์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500134

ลว. 24/02/2564

469 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสรารัตน์ เจริญลาภมั่นคง 150,000.00         นางสาวสรารัตน์ เจริญลาภมั่นคง 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500139

ลว. 24/02/2564

470 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ วันลักษณ์ 150,000.00         นายอภิชาติ วันลักษณ์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500138

ลว. 24/02/2564

471 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชกานต์ ถานะ 150,000.00         นางสาวณัชกานต์ ถานะ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500136

ลว. 24/02/2564

472 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต ปฏิบัติงานกับสํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชกานต์ คิดประเสริฐ 150,000.00         นางสาวนิชกานต์ คิดประเสริฐ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500135

ลว. 24/02/2564

473 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภรณ์ หนูเมียน 150,000.00         นางสาวอาภรณ์ หนูเมียน 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500297

ลว. 24/02/2564

474 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศารัตน์ ไชยจันทร์ 150,000.00         นางสาวนิศารัตน์ ไชยจันทร์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500305

ลว. 24/02/2564

475 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวทัดดาว ชาลีกุล 150,000.00         นางสาวทัดดาว ชาลีกุล 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500307

ลว. 24/02/2564

476 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา หวันเน 150,000.00         นางสาวอภิญญา หวันเน 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500299

ลว. 24/02/2564

477 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาวดี ใจดี 150,000.00         นางสาวสุชาวดี ใจดี 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500301

ลว. 24/02/2564

478 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางเบ็ญจา อ้นยิ้ม 90,000.00           นางเบ็ญจา อ้นยิ้ม 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500312

ลว. 24/02/2564

479 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวปัทมวรรณ หงษา 150,000.00         นางสาวปัทมวรรณ หงษา 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500303

ลว. 24/02/2564

480  จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา วุฒิสนิท 90,000.00           นางสาวอริสา วุฒิสนิท 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500319

ลว. 24/02/2564

481 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ เล้าจันทร์ลอย 150,000.00         นายจิรายุ เล้าจันทร์ลอย 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500259

ลว. 24/02/2564

482 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปรีชา เกิดคุณ 90,000.00           นายปรีชา เกิดคุณ 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500224

ลว. 24/02/2564

483 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรกมล วรนุช 90,000.00           นางสาวพรกมล วรนุช 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500222

ลว. 24/02/2564

484 จ้างเหมาบิรการรายบุคค ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ภัค พึ่งชื่น 50,000.00           นายพงศ์ภัค พึ่งชื่น 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500269

ลว. 24/02/2564

485 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสุชาดา วาลย์สอาด 90,000.00           นางสุชาดา วาลย์สอาด 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500321

ลว. 24/02/2564

486 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางปราณี ทิพย์ขยัน 90,000.00           นางปราณี ทิพย์ขยัน 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500320

ลว. 24/02/2564

487 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวการีม๊ะ สือแม 50,000.00           นางสาวการีม๊ะ สือแม 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500268

ลว. 24/02/2564

488 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทร เจริญธรรม 150,000.00         นายจักรภัทร เจริญธรรม 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500325

ลว. 24/02/2564

489 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวธีมาพร วรนุช 90,000.00           นางสาวธีมาพร วรนุช 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500219

ลว. 24/02/2564

490 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวฟาดีละห์ อาแว 50,000.00           นางสาวฟาดีละห์ อาแว 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500211

ลว. 24/02/2564

491 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายณัฐภัทร ศิริมุสิกะ 150,000.00         นายณัฐภัทร ศิริมุสิกะ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500314
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ลว. 24/02/2564

492 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิณา ครองสามสี 90,000.00           นางสาวสุธิณา ครองสามสี 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500215

ลว. 24/02/2564

493 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ประพันธ์ วิเศษศักดิ์ 90,000.00           นายพงศ์ประพันธ์ วิเศษศักดิ์ 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500212

ลว. 24/02/2564

494 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวมัณธิกา เหลืองมังกร 90,000.00           นางสาวมัณธิกา เหลืองมังกร 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500327

ลว. 24/02/2564

495 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางดวงใจ เพ็ชรเย็น 90,000.00           นางดวงใจ เพ็ชรเย็น 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500313

ลว. 24/02/2564

496 จ้างเหมาบริการรายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต เหลืองมังกร 90,000.00           นายวิศรุต เหลืองมังกร 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500326

ลว. 24/02/2564

497 วัสดุฝึก 12 รายการ 30,300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 30,300.00           ร้านอารยะพาณิชย์ 30,300.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100021

ลว. 25/02/2564

498 วัสดุจํานวน 10 รายการ 4,305.00                เฉพาะเจาะจง นายพุฒินันท์ อาจโนนเปลีอย 4,305.00             นายพุฒินันท์ อาจโนนเปลีอย 4,305.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 25/02/2564

499 วัสดุ 26 รายการ 27,190.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 27,190.00           ร้านอารยะพาณิชย์ 27,190.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100033

ลว. 25/02/2564

500 วัสดุ 4รายการ 840.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งจิบเซ้ง 840.00               ร้านตั้งจิบเซ้ง 840.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 25/02/2564

501 วัสดุ 5 รายการ 3,300.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวอรนุช สุขศิริวัฒนโรจน์ 3,300.00             นางสาวอรนุช สุขศิริวัฒนโรจน์ 3,300.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 25/02/2564

502 จ้างจัดทํา"โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันคําศัพท์หมวดสังคม 199,020.00             เฉพาะเจาะจง บจก.โปรซีต เทรนเนอร์ 199,020.00         บจก.โปรซีต เทรนเนอร์ 199,020.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200038

ลว. 25/02/2564

503 วัสดุ 11 รายการ 4,110.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์ 4,110.00             นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์ 4,110.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 25/02/2564

504 ซักผ้า  เดือน มีนาคม  2564 500.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ 500.00               นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ 500.00               เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200045

ลว. 25/02/2564

505 วัสดุ 3 รายการ 4,980.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวมินตรา บุญยวุฒิ 4,980.00             นางสาวมินตรา บุญยวุฒิ 4,980.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 25/02/2564

506 วัสดุการศึกษา อ.กนกวรรณ   ทองเกียว 840.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรา โอฬารวนกิจ 840.00               นางสาวรุจิรา โอฬารวนกิจ 840.00               เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 25/02/2564

507 วัสดุการศึกษา       อ.ข่ายทอง   ชุนหสุวรรณ 1,800.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวภคมน ยงสกุลชัย 1,800.00             นางสาวภคมน ยงสกุลชัย 1,800.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 25/02/2564

508 วัสดุ 6 รายการ 2,210.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงค์ลักษณ์ สุวรรณ์ 2,210.00             นางสาวอนงค์ลักษณ์ สุวรรณ์ 2,210.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 25/02/2564

509 วัสดุ 7 รายการ 3,600.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธยาน์ สุพร 3,600.00             นางสาวณัฐธยาน์ สุพร 3,600.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 25/02/2564

510 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวรรณ แพงมา 150,000.00         นางสาวณัฐวรรณ แพงมา 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500140

ลว. 25/02/2564

511 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายกรกรต ชนาชน 150,000.00         นายกรกรต ชนาชน 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500135

ลว. 25/02/2564

512 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษมณี คงเจริญ 150,000.00         นางสาวเกษมณี คงเจริญ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500141

ลว. 25/02/2564

513 วัสดุการศึกษา อ.พรเพ็ญ อ.เอกลักษณ์ อ.วิมลวรรณ รวมคอมพิวเตอร์  อ.ญาณีรัตน์ อ.ปัณฑมาศ 48,360.00              เฉพาะเจาะจง ร้านวรินทร์ทิพย์ 48,360.00           ร้านวรินทร์ทิพย์ 48,360.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100026

ลว. 25/02/2564

514 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวเรนุการ โหนดไธสง 150,000.00         นางสาวเรนุการ โหนดไธสง 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500139

ลว. 25/02/2564
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515 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวชนนิกานต์ เทียมสีฟ้า 150,000.00         นางสาวชนนิกานต์ เทียมสีฟ้า 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500134

ลว. 25/02/2564

516 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายชัยนุวัฒน์ จันสุภีร์ 150,000.00         นายชัยนุวัฒน์ จันสุภีร์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500138

ลว. 25/02/2564

517 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายวทัญญู มีเมฆ 150,000.00         นายวทัญญู มีเมฆ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500142

ลว. 25/02/2564

518 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมณฑน์ ช้างเผือก 150,000.00         นางสาวชุติมณฑน์ ช้างเผือก 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500133

ลว. 25/02/2564

519 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา ดํารงชาติ 150,000.00         นางสาวอริสรา ดาํรงชาติ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500132

ลว. 25/02/2564

520 วัสดุการศึกษา  อ.ขนิษฐา อ.สุธิดา อ.สุขสมาน 22,320.00              เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 22,320.00           ร้านหนังสือ Room Book & stationery 22,320.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100025

ลว. 25/02/2564

521 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานันตร์ สําลีพันธ์ 150,000.00         นางสาวฐานันตร์ สําลีพันธ์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500136

ลว. 25/02/2564

522 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจจิมา คําเขียว 150,000.00         นางสาวอัจจิมา คําเขียว 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500207

ลว. 25/02/2564

523 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิภา เนื่องภักดี 150,000.00         นางสาวรวิภา เนื่องภักดี 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500131

ลว. 25/02/2564

524 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาน รุจิรานุกุล 150,000.00         นางสาวณัฐกาน รุจิรานุกุล 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500130

ลว. 25/02/2564

525 จ้างเหมารายบุคคลประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นายไกร เหมือนทอง 90,000.00           นายไกร เหมือนทอง 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500171

ลว. 25/02/2564

526 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาดา สุขแก้ว 150,000.00         นางสาวเบญญาดา สุขแก้ว 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500209

ลว. 25/02/2564

527 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญเชิญ ผิวสอาด 150,000.00         นางสาวอัญเชิญ ผิวสอาด 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500208

ลว. 25/02/2564

528 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา เงินแข็ง 150,000.00         นางสาววรางคณา เงินแข็ง 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500137

ลว. 25/02/2564

529 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ จอมคําศรี 90,000.00           นางสาวกนกวรรณ จอมคําศรี 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500171

ลว. 25/02/2564

530 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา ลาภวัน 150,000.00         นางสาวอารียา ลาภวัน 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500163

ลว. 25/02/2564

531 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนัชชา นาคสว่าง 150,000.00         นางสาวนัชชา นาคสว่าง 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500162

ลว. 25/02/2564

532 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายปิติพร นุชเปลี่ยน 150,000.00         นายปิติพร นุชเปลี่ยน 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500161

ลว. 25/02/2564

533 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร แก้วห้อย 150,000.00         นางสาวศศิธร แก้วห้อย 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500160

ลว. 25/02/2564

534 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา วิจิตรปัญญา 150,000.00         นางสาวณัฐธิดา วิจิตรปัญญา 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500158

ลว. 25/02/2564

535 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญรอด ทับทิมเกิด 150,000.00         นางสาวบุญรอด ทับทิมเกิด 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500157

ลว. 25/02/2564

536 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ ศรีโฮมจันทร์ 150,000.00         นางสาวธมลวรรณ ศรีโฮมจันทร์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500156

ลว. 25/02/2564

537 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ปัททุม 50,000.00           นางสาวภาวิณี ปัททุม 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500170

ลว. 25/02/2564

538 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร ใสเดียว 150,000.00         นางสาวสุภาพร ใสเดียว 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500154
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ลว. 25/02/2564

539 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์ ช่อบัวทอง 90,000.00           นายธนวัฒน์ ช่อบัวทอง 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500150

ลว. 25/02/2564

540 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ์ ใจอารีย์ 150,000.00         นางสาวธัญญลักษณ์ ใจอารีย์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500152

ลว. 25/02/2564

541 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณิภา สังฆทิพย์ 150,000.00         นางสาวพรรณิภา สังฆทิพย์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500155

ลว. 25/02/2564

542 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภรี รุ่งประทีปไพบูลย์ 90,000.00           นางสาวสุภรี รุ่งประทีปไพบูลย์ 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500172

ลว. 25/02/2564

543 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสุริยา สอนพระขรรค์ 50,000.00           นายสุริยา สอนพระขรรค์ 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500170

ลว. 25/02/2564

544 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอธิวัตร วันงาม 50,000.00           นายอธิวัตร วันงาม 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500169

ลว. 25/02/2564

545 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมล ฉิมพาลี 50,000.00           นางสาวพิมล ฉิมพาลี 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500159

ลว. 25/02/2564

546 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี สุขอยู่ 50,000.00           นางสาวสุรัสวดี สุขอยู่ 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500168

ลว. 25/02/2564

547 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ จอมคําศรี 50,000.00           นายภัทรพงศ์ จอมคําศรี 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500167

ลว. 25/02/2564

548 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายณัชชากร พัฒนขจร 50,000.00           นายณัชชากร พัฒนขจร 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500166

ลว. 25/02/2564

549 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายชานนท์ สอนจันทร์ 50,000.00           นายชานนท์ สอนจันทร์ 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500165

ลว. 25/02/2564

550 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายพัสกร หิรัญรัศมี 50,000.00           นายพัสกร หิรัญรัศมี 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500164

ลว. 25/02/2564

551 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสมบุญ สีสุข 90,000.00           นางสมบุญ สีสุข 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500151

ลว. 25/02/2564

552 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายบัญญพนต์ ใจอารีย์ 150,000.00         นายบัญญพนต์ ใจอารีย์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500144

ลว. 25/02/2564

553 ซ่อมบํารุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน1ขล-1723 2,940.68                เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักร์ยนต์ 2,940.68             บจก.วรจักร์ยนต์ 2,940.68             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126641200012

ลว. 25/02/2564

554 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิ์สุวรรณ 150,000.00         นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิ์สุวรรณ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500153

ลว. 25/02/2564

555 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล สุขเกษม 150,000.00         นางสาวนฤมล สุขเกษม 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500145

ลว. 25/02/2564

556 จ้างเหมารายบุคคลประเภท นักศึกษา จํานวน 1 งาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายพชร กริชฉกาจ 50,000.00           นายพชร กริชฉกาจ 50,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500169

ลว. 25/02/2564

557 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ พานพรม 150,000.00         นายวรวุฒิ พานพรม 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500143

ลว. 25/02/2564

558 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนัชญ์แพรวา กฤษฏ์บัวทอง 90,000.00           นางสาวนัชญ์แพรวา กฤษฏ์บัวทอง 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500148

ลว. 25/02/2564

559 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวกานต์พิชชา กาศสนุก 150,000.00         นางสาวกานต์พิชชา กาศสนุก 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500146

ลว. 25/02/2564

560 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีภรณ์ เสริมศิริ 150,000.00         นางสาวสุรีภรณ์ เสริมศิริ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500147

ลว. 25/02/2564

561 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสํารวย โตสารเดช 90,000.00           นางสํารวย โตสารเดช 90,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500149

ลว. 25/02/2564
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562 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญชา ปิ่นนิกร 150,000.00         นางสาววรัญชา ปิ่นนิกร 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500175

ลว. 25/02/2564

563 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นายณัฐกานต์ ตะริดโน 150,000.00         นายณัฐกานต์ ตะริดโน 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500329

ลว. 25/02/2564

564 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสิทธาวดี เอียดจันทร์ 150,000.00         นางสาวสิทธาวดี เอียดจันทร์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500176

ลว. 25/02/2564

565 จ้างเหมารายบุคคลประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวกานต์สินี บุญมา 150,000.00         นางสาวกานต์สินี บุญมา 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641500330

ลว. 25/02/2564

566 จ้างเหมาบริการรายบุคล ประเภท บัณฑิต จํานวน 1 งาน 150,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวฑิตยา เทียวประสงค์ 150,000.00         นางสาวฑิตยา เทียวประสงค์ 150,000.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641500174

ลว. 25/02/2564

567 วัสดุ 9 รายการ 1,046.60                เฉพาะเจาะจง บจก. บีทูเอส  สาขาปิ่นเกล้า 1,046.60             บจก. บีทูเอส  สาขาปิ่นเกล้า 1,046.60             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน ที่ 5001302211107386

ลว. 26/02/2564

568 วัตถุดิบประกอบเบเกอรี่ จํานวน 4 รายการ 539.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 539.00               บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 539.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 002501116025

ลว. 26/02/2564

569 วัสดุจํานวน 12 รายการ 4,105.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา มณีรัตน์ 4,105.00             นางสาวนริศรา มณีรัตน์ 4,105.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 26/02/2564


