
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 หนังสือพิมพ์ 860.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 860.00               ร้านนงคราญ 860.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 54/294

ลว. 01/12/2563

2 หนังสือพิมพ์ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 3,680.00                เฉพาะเจาะจง นางศิริสมศรี มีศรี 3,680.00             นางศิริสมศรี มีศรี 3,680.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 01/12/2563

3 หนังสือพิมพ์พฤศจิกายน 2563 300.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 300.00               ร้านนงคราญ 300.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 01/12/2563

4 ต่ออายุหนังสือพิมพ์ (พย.63) 4,350.00                เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 4,350.00             ร้านนงคราญ 4,350.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 53/255

ลว. 01/12/2563

5 ต่ออายุวารสารและหนังสือพิมพ์ (พย.63) 4,650.00                เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 4,650.00             ร้านนงคราญ 4,650.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 53/259 ,53/260

ลว. 01/12/2563

6 สายไมค์โครโฟน Microphone Cable และ สายเฮทดีเอ็มไอ HDMI Cable 23,005.00              เฉพาะเจาะจง หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 23,005.00           หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 23,005.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 13000641100002

ลว. 01/12/2563

7 ซ่อมเครื่องโทรสาร 2,514.50                เฉพาะเจาะจง บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 2,514.50             บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 2,514.50             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200007

ลว. 01/12/2563

8 หมึกเครื่องพิมพ์ LED สี ชนิด network 23,079.90              เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยวรรณ 23,079.90           บจก.บุญยวรรณ 23,079.90           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100012

ลว. 01/12/2563

9 จัดพธิีสงฆ์โครงการบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 27,000.00              เฉพาะเจาะจง นายทศพล กล่อมทองสุข 27,000.00           นายทศพล กล่อมทองสุข 27,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000641200010

ลว. 01/12/2563

10 จัดสถานที่ในโครงการบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 15,000.00              เฉพาะเจาะจง นายศุภโชค ช่วงไชย 15,000.00           นายศุภโชค ช่วงไชย 15,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000641200011

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ลว. 01/12/2563

11 ค่าเช่าชุด 4,900.00                เฉพาะเจาะจง ร้านชนัญชิดา นาฏศิลป์ 4,900.00             ร้านชนัญชิดา นาฏศิลป์ 4,900.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910641200006

ลว. 01/12/2563

12 ถ่ายเอกสาร 6,438.25                เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 6,438.25             ร้านจักรพรรณ 6,438.25             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110641200007

ลว. 01/12/2563

13 ถ่ายเอกสาร 5,508.30                เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 5,508.30             ร้านจักรพรรณ 5,508.30             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110641200005

ลว. 01/12/2563

14 วัตถุดิบสําหรับประกอบเบเกอรี่ จํานวน 3 รายการ 272.85                  เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติรุ่งเรือง 272.85               ร้านเกียรติรุ่งเรือง 272.85               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 26

ลว. 01/12/2563

15 วัตถุดิบประกอบเบเกอรี่ จํานวน 2 รายการ 154.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 154.00               บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 154.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 002501674078

ลว. 01/12/2563

16 น้ํามันดีเซล B7 เดือนธันวาคม 2563 10,000.00              เฉพาะเจาะจง บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 10,000.00           บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 10,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100012

ลว. 01/12/2563

17 วัสดุการศึกษา 5,760.00                เฉพาะเจาะจง ร้านทวีภัณฑ์ 5,760.00             ร้านทวีภัณฑ์ 5,760.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100003

ลว. 01/12/2563

18 วัสดุการศึกษา 5,760.00                เฉพาะเจาะจง ร้านทวีภัณฑ์ 5,760.00             ร้านทวีภัณฑ์ 5,760.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100002

ลว. 01/12/2563

19 น้ํามันแก๊สโซฮอลล์ 95 500.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016312000030

ลว. 01/12/2563

20 นม 46,224.00              เฉพาะเจาะจง หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 46,224.00           หจก.แมกซ์เทค เอน็เตอร์ไพรส์ 46,224.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910641100003

ลว. 02/12/2563

21 หนังสือ 2,250.00                เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,250.00             ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,250.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910641100004

ลว. 02/12/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

22 ดอกพุทธรักษา 1,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 1,000.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 1,000.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 050

ลว. 02/12/2563

23 วัสดุ จํานวน 3 รายการ 7,778.90                เฉพาะเจาะจง บจก.สหธุรกิจ 7,778.90             บจก.สหธุรกิจ 7,778.90             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641100006

ลว. 02/12/2563

24 จ้างถ่ายเอกสาร 4,900.00                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,900.00             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,900.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200013

ลว. 02/12/2563

25 ซื้อวัสดุ 5 รายการ 4,900.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100006

ลว. 02/12/2563

26 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 28,355.00              เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง 28,355.00           บจก.ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง 28,355.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 09000641200001

ลว. 02/12/2563

27 พวงหรีดดอกไม้สด 1,300.00                เฉพาะเจาะจง ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,300.00             ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,300.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 019-1, 019-2

ลว. 02/12/2563

28 พิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 39,911.00              เฉพาะเจาะจง บจก.โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ 39,911.00           บจก.โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ 39,911.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 09000641200002

ลว. 02/12/2563

29 ถ่ายเอกสาร 1 รายการ 499.80                  เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 499.80               นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 499.80               เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200011

ลว. 02/12/2563

30 หมึกเครื่องพิมพ์สี ใช้ในงานโครงการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 21,240.00              เฉพาะเจาะจง ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 21,240.00           ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 21,240.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 09000641100002

ลว. 02/12/2563

31 ป้ายไวนิลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจําปี 2564 11,056.91              เฉพาะเจาะจง บจก.มีเดีย อาร์ต ดีไซน์ 11,056.91           บจก.มีเดีย อาร์ต ดีไซน์ 11,056.91           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05127641200002

ลว. 03/12/2563

32 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล 18,537.75              เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 18,537.75           บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 18,537.75           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010641200007

ลว. 03/12/2563

33 กระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อริโก้ 14,124.00              เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 14,124.00           บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 14,124.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100003

ลว. 03/12/2563

34 หมึกเครื่องพิมพ์ OKI B412 68,223.20              เฉพาะเจาะจง บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 68,223.20           บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 68,223.20           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010641100003

ลว. 03/12/2563

35 โทรทัศน์ LED แบบ  Smart TV ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง 62,400.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ปัญญาอีเล็คโทรนิค 62,400.00           หจก.ปัญญาอีเล็คโทรนิค 62,400.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100006

ลว. 04/12/2563

36 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 14,552.00              เฉพาะเจาะจง บจก.เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ 14,552.00           บจก.เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ 14,552.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200025

ลว. 04/12/2563

37 ถ่ายเอกสารโครงการ 45,052.00              เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 45,052.00           ร้านจักรพรรณ 45,052.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641200001

ลว. 04/12/2563

38 ถ่ายเอกสารโครงการ 24,480.00              เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 24,480.00           ร้านจักรพรรณ 24,480.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641200002

ลว. 04/12/2563

39 วัสดุ 7 รายการ 2,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์ 2,000.00             นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์ 2,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ 

ลว. 04/12/2563

40 วัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 16 รายการ 2,872.25                เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 2,872.25             บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 2,872.25             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 002501680150

ลว. 04/12/2563

41 วัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 5 รายการ 933.50                  เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 933.50               บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 933.50               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 002501680148

ลว. 04/12/2563

42 วัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 24 รายการ 2,339.50                เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 2,339.50             บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 2,339.50             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 002501684317

ลว. 06/12/2563

43 น้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน  ธันวาคม 63 27,496.00              เฉพาะเจาะจง บจก.เอสดับเบิ้ลยู 2016 เซอร์วิส 27,496.00           บจก.เอสดับเบิ้ลยู 2016 เซอร์วิส 27,496.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126641100004

ลว. 06/12/2563

44 ถ่ายเอกสาร 1 รายการ 19,999.70              เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 19,999.70           ร้านจักรพรรณ 19,999.70           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200012

ลว. 07/12/2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

45 ซื้อวัสดุที่ใช้ในห้องอาหารและห้องจัดเลี้ยง จํานวน 7 รายการ 64,202.14              เฉพาะเจาะจง บจก.เกศแก้ว ดีเวลอปเมนท์ (ประเทศไทย) 64,202.14           บจก.เกศแก้ว ดีเวลอปเมนท์ (ประเทศไทย) 64,202.14           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14920641100001

ลว. 07/12/2563

46 ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ฮต 8814 (รถตู้) 65,852.08              เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักร์ยนต์ สาขาที่ 00012 65,852.08           บจก.วรจักร์ยนต์ สาขาที่ 00012 65,852.08           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200032

ลว. 07/12/2563

47 พิมพ์การ์ดอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 70,620.00              เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลปอยท์ กราฟิค 70,620.00           ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลปอยท์ กราฟิค 70,620.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05127641200003

ลว. 07/12/2563

48 ถ่ายเอกสารการอบรม 1 งาน 4,900.00                เฉพาะเจาะจง นายไกรภพ ชุนถนอม 4,900.00             นายไกรภพ ชุนถนอม 4,900.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200019

ลว. 07/12/2563

49 วัสดุการศึกษา อ.ปรีชา อ.จีรภัทร อ.สมชาย อ.สมจินตนา 60,240.00              เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 60,240.00           ร้านหนังสือ Room Book & stationery 60,240.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100010

ลว. 07/12/2563

50 วัสดุสํานักงาน 8,140.00                เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,140.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,140.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010641100006

ลว. 08/12/2563

51 ถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 10,280.20              เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 10,280.20           ร้านจักรพรรณ 10,280.20           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05130641200003

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 08/12/2563

52 ถ่ายเอกสาร 3,321.15                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,321.15             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,321.15             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110641200008

ลว. 08/12/2563

53 ต่อวารสาร จํานวน 2 รายการ 900.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.เทคโนโลยี มีเดีย 900.00               บจก.เทคโนโลยี มีเดีย 900.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 05891

ลว. 08/12/2563

54 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 1,980.00                เฉพาะเจาะจง บจก.วิริยะธุรกิจ (สํานักงานใหญ่) 1,980.00             บจก.วิริยะธุรกิจ (สํานักงานใหญ่) 1,980.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ HSA6312040

ลว. 08/12/2563

55 แก๊สหุงต้ม 15 กิโลกรัม 360.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านแซมรวยแก๊ส 360.00               ร้านแซมรวยแก๊ส 360.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 08/12/2563

56 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 1,000.00                เฉพาะเจาะจง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน 1,000.00             สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน 1,000.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ R016312079

พระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชูปถัมภ์ ลว. 08/12/2563

57 วัสดุซ่อมบํารุง  3 รายการ 299.60                  เฉพาะเจาะจง หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 299.60               หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 299.60               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ IV6312-0084

ลว. 08/12/2563

58 วัสดุการศึกษา 23,400.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 23,400.00           ร้านอารยะพาณิชย์ 23,400.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100008

ลว. 08/12/2563

59 วัสดุการศึกษา 38,880.00              เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 38,880.00           ร้านหนังสือ Room Book & stationery 38,880.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100009

ลว. 08/12/2563

60 จ้างถ่ายเอกสาร วัสดุการศึกษา อ.วรรณนภา 2,159.85                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,159.85             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,159.85             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641200005

ลว. 08/12/2563

61 จ้างถ่ายเอกสาร วัสดุการศึกษา รศ. ดร.ดิเรก 3,239.95                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,239.95             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,239.95             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641200007

ลว. 08/12/2563

62 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 350.00                  เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 350.00               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 350.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 164280000038

ลว. 08/12/2563

63 เหมาบริการรับส่งอาจารย์ นักศึกษา 1 คัน 18,000.00              เฉพาะเจาะจง บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 18,000.00           บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 18,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 17905641200001

ลว. 08/12/2563

64 จ้างถ่ายเอกสาร วัสดุการศึกษา รศ. ดร.ดิเรก 3,119.90                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,119.90             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,119.90             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641200006

ลว. 08/12/2563

65 จ้างถ่ายเอกสาร วัสดุการศึกษา ผศ. ดร.ศศิฉาย 4,919.95                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,919.95             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,919.95             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641200008

ลว. 08/12/2563

66 จ้างถ่ายเอกสาร วัสดุการศึกษา รศ. ดร.ดิเรก 4,079.95                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,079.95             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,079.95             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641200009

ลว. 08/12/2563

67 จ้างถ่ายเอกสาร วัสดุการศึกษา   ผศ. ว่าที่ร้อยตรี สุชาติ 3,719.80                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,719.80             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,719.80             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641200003

ลว. 08/12/2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

68 จ้างถ่ายเอกสาร วัสดุการศึกษา   ผศ. ว่าที่ร้อยตรี สุชาติ 6,359.85                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 6,359.85             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 6,359.85             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641200004

ลว. 08/12/2563

69 วัสดุ จํานวน 2 รายการ 3,920.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 3,920.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 3,920.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100004

ลว. 09/12/2563

70 วัสดุฝึก 8 รายการ 5,760.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 5,760.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 5,760.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100005

ลว. 09/12/2563

71 วัสดุจํานวน 7 รายการ 1,585.95                เฉพาะเจาะจง บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ 1,585.95             บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ 1,585.95             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 902/0318

ลว. 09/12/2563

72 หน้ากากอนามัย 1,800.00                เฉพาะเจาะจง บจก.โนเวลชายน์ 1,800.00             บจก.โนเวลชายน์ 1,800.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 09/12/2563

73 จ้างถ่ายเอกสาร 10,799.95              เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 10,799.95           นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 10,799.95           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200022

ลว. 09/12/2563

74 วัสดุ 7 รายการ 9,745.00                เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,745.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,745.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100018

ลว. 09/12/2563

75 ขวดบรรจุภัณฑ์สําหรับใส่เครื่องดื่ม จํานวน 1 รายการ 345.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนารายณ์ 345.00               ร้านศรีนารายณ์ 345.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 09/12/2563

76 ถ่ายเอกสาร 1 รายการ 2,999.85                เฉพาะเจาะจง นายนพพร ห้อยระย้า 2,999.85             นายนพพร ห้อยระย้า 2,999.85             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200015

ลว. 09/12/2563

77 วัสดุโครงการ จํานวน 4 รายการ 4,795.00                เฉพาะเจาะจง ร้านAmmy Shop 4,795.00             ร้านAmmy Shop 4,795.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 022

ลว. 09/12/2563

78 วัสดุโครงการ จํานวน 16 รายการ 8,850.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 8,850.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 8,850.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100019

ลว. 09/12/2563

79 วัสดุโครงการ จํานวน 3 รายการ 3,000.00                เฉพาะเจาะจง บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 3,000.00             บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 3,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100018

ลว. 09/12/2563

80 ซ่อมกล้องDSLR Canon EOS7D และซ่อม Lens ยี่ห้อ Canon รุ่น 24-105L จํานวน 1 งาน 15,729.00              เฉพาะเจาะจง หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 15,729.00           หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 15,729.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000641200015

ลว. 09/12/2563

81 วัสดุโครงการ จํานวน 4 รายการ 3,800.00                เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ ROOM BOOK & STATIONNARY 3,800.00             ร้านหนังสือ ROOM BOOK & STATIONNARY 3,800.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100017

ลว. 09/12/2563

82 วัตถุดิบประกอบเบเกอรี่ จํานวน 2 รายการ 225.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาที่ 000 225.00               บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รเีทล สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาที่ 000 225.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0005612201067954

ลว. 10/12/2563

83 วัตถุดิบประกอบเบเกอรี่ จํานวน 2 รายการ 205.44                  เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติรุ่งเรือง 205.44               ร้านเกียรติรุ่งเรือง 205.44               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีเลขที่ เลขที่ 39

ลว. 10/12/2563

84 วัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 3 รายการ 243.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 243.00               บจก.สยามแม็คโคร  (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 243.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 002501694167

ลว. 11/12/2563

85 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์สํานักงาน 32,239.10              เฉพาะเจาะจง บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 32,239.10           บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 32,239.10           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100007

ลว. 14/12/2563

86 สาย VGA  จํานวน 5 เส้น 1,605.00                เฉพาะเจาะจง หจก.จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 1,605.00             หจก.จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 1,605.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06530641100005

ลว. 14/12/2563

87 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า 10,058.00              เฉพาะเจาะจง บจก.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) 10,058.00           บจก.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) 10,058.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200014

ลว. 14/12/2563

88 วัสดุจํานวน 4 รายการ 9,870.00                เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,870.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,870.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100013

ลว. 14/12/2563

89 วัสดุจํานวน 16 รายการ 4,995.00                เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งจิบเซ้ง 4,995.00             ร้านตั้งจิบเซ้ง 4,995.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 14/12/2563

90 วัสดุ จํานวน 25 รายการ 10,427.00              เฉพาะเจาะจง ร้านทวีภัณฑ์ 10,427.00           ร้านทวีภัณฑ์ 10,427.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641100007

ลว. 14/12/2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

91 กระดาษถ่ายเอกสาร 8,907.75                เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยวรรณ 8,907.75             บจก.บุญยวรรณ 8,907.75             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05130641100001

ลว. 14/12/2563

92 กระดาษถ่ายเอกสาร จํานวน 120 รีม 11,556.00              เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยวรรณ 11,556.00           บจก.บุญยวรรณ 11,556.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641100008

ลว. 14/12/2563

93 จ้างถ่ายเอกสาร วัสดุการศึกษา   รศ. ดร.นงเยาว์ 7,799.75                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 7,799.75             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 7,799.75             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641200011

ลว. 14/12/2563

94 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 240.00                  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 240.00               มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 240.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 429

ลว. 14/12/2563

95 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 400.00                  เฉพาะเจาะจง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 400.00               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 400.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 13/63

ลว. 14/12/2563

96 จ้างเหมารถบัสโดยสาร 15,000.00              เฉพาะเจาะจง บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 15,000.00           บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 15,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200016

ลว. 14/12/2563

97 จ้างเหมาผลิตภาพยนตร์โครงการประกวดภาพยตร์โฆษณาเพื่อสังคมของนักศึกษา 30,000.00              เฉพาะเจาะจง นายจักร พงศ์ประยูร 30,000.00           นายจักร พงศ์ประยูร 30,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200025

ลว. 14/12/2563

98 วัสดุการศึกษา อ.น้ําอ้อย 11,198.00              เฉพาะเจาะจง บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 11,198.00           บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 11,198.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100014

ลว. 14/12/2563

99 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 300.00                  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 300.00               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 300.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 30200-402-2564

ลว. 14/12/2563

100 จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร จํานวน 1 งาน 27,000.00              เฉพาะเจาะจง บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 27,000.00           บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 27,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200014

ลว. 14/12/2563

101 ต่อวารสาร จํานวน 1 รายการ 1,560.00                เฉพาะเจาะจง บจก. เดย์ โพเอทส์ 1,560.00             บจก. เดย์ โพเอทส์ 1,560.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสรจ็รับเงิน  เลขที่ 148/2020

ลว. 14/12/2563

102 ทําตรายางหมึกในตัวของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธนบุรีลอดจ์ สมุทรปราการ 2,931.80                เฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 2,931.80             บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 2,931.80             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200028

ลว. 15/12/2563

103 ซ่อมบํารุงรักษาตู้เย็นของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธนบุรีลอดจ์ สมุทรปราการ 5,350.00                เฉพาะเจาะจง บจก. จอร์ พีระ304 5,350.00             บจก. จอร์ พีระ304 5,350.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14920641200001

ลว. 15/12/2563

104 หมึกเครื่องพิมพ์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธนบุรี ลอดจ์ 81,427.00              เฉพาะเจาะจง บจก.ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 81,427.00           บจก.ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 81,427.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100008

สมุทรปราการ ลว. 15/12/2563

105 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3,210.00                เฉพาะเจาะจง หจก.โชคศิริ ซัพพลาย 3,210.00             หจก.โชคศิริ ซัพพลาย 3,210.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200017

ลว. 15/12/2563

106 ซ่อมกล้อง DSLR ยี่ห้อ Canon รุ่น EOS550 4,975.50                เฉพาะเจาะจง หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 4,975.50             หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 4,975.50             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 13000641200002

ลว. 15/12/2563

107 วัสดุการอบรม 5 รายการ 4,900.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 034/051

ลว. 15/12/2563

108 วัสดุการศึกษา 10 รายการ 11,280.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 11,280.00           ร้านอารยะพาณิชย์ 11,280.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100008

ลว. 15/12/2563

109 ซื้อวัสดุ 3 รายการ 3,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 3,000.00             ร้านอารยะพาณชิย์ 3,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100010

ลว. 15/12/2563

110 ค่าถ่ายเอกสาร 1,760.15                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,760.15             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,760.15             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000641200016

ลว. 15/12/2563

111 เช่ารถบัสโดยสาร 48,000.00              เฉพาะเจาะจง บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 48,000.00           บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 48,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200018

ลว. 15/12/2563

112 วัตถุดิบประกอบเบเกอรี่ จํานวน 7 รายการ 940.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนารายณ์ 940.00               ร้านศรีนารายณ์ 940.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 15/12/2563

113 รถบัสโดยสาร 36,000.00              เฉพาะเจาะจง บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 36,000.00           บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 36,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200015

ลว. 15/12/2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

114 กระดาษถ่ายเอกสาร 48,150.00              เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยวรรณ 48,150.00           บจก.บุญยวรรณ 48,150.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100004

ลว. 16/12/2563

115 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 3,970.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 3,970.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 3,970.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100005

ลว. 16/12/2563

116 วัสดุสํานักงานคณะฯ จํานวน 28 รายการ 20,310.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 20,310.00           ร้านอารยะพาณิชย์ 20,310.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100009

ลว. 16/12/2563

117 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 67,200.00              เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 67,200.00           รา้นหนังสือ Room Book & stationery 67,200.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100015

ลว. 16/12/2563

118 ซื้อวัสดุ 8 รายการ 99,670.50              เฉพาะเจาะจง บจก. พีเอ็น จี 89 99,670.50           บจก. พีเอ็น จี 89 99,670.50           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100011

ลว. 16/12/2563

119 ถ่ายเอกสาร 44,999.85              เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 44,999.85           ร้านจักรพรรณ 44,999.85           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200020

ลว. 16/12/2563

120 น้ํามันดีเซล B7 500.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016312001719

ลว. 16/12/2563

121 หมึกเครื่องพิมพ์ 78,990.00              เฉพาะเจาะจง ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 78,990.00           ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 78,990.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07000641100004

ลว. 17/12/2563

122 วัสดุสํานักงาน จํานวน 32 รายการ 68,535.64              เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 68,535.64           หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 68,535.64           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100009

ลว. 17/12/2563

123 วัสดุฝึกในรายวิชาการบรรยายเหตุการณ์พิเศษ 6,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 6,000.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 6,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010641100007

ลว. 17/12/2563

124 พวงหรีดดอกไม้สด 1,400.00                เฉพาะเจาะจง ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,400.00             ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,400.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 02/1,02/3

ลว. 17/12/2563

125 ถ่ายเอกสารโครงการ 2,150.05                เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,150.05             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,150.05             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641200012

ลว. 17/12/2563

126 หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี และหมึกปริ้นเตอร์ 3400TN 55,399.25              เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) 55,399.25           บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 55,399.25           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100006

ลว. 18/12/2563

127 หมึกปริ้นเตอร์ 85A 41,088.00              เฉพาะเจาะจง บจก.ฟู่ฟ้า โซลูชั่น 41,088.00           บจก.ฟู่ฟ้า โซลูชั่น 41,088.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100007

ลว. 18/12/2563

128 วัสดุการศึกษา อ.ปัทมา และ อ.ปัญจลักษณ์ 16,439.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 16,439.00           ร้านอารยะพาณิชย์ 16,439.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100011

ลว. 18/12/2563

129 ติดตั้งเต็นท์ พร้อมประดับตกแต่งระบายผ้าในงาน พิธีวางพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์ 20,000.00              เฉพาะเจาะจง นายโกศล ทองรับแก้ว 20,000.00           นายโกศล ทองรับแก้ว 20,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000641200012

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลว. 18/12/2563

130 วัสดุการศึกษา ชุดรวม  ผศ. ดร.วาสนา สังข์พุ่ม (ประสานจัดซื้อ) 61,560.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 61,560.00           ร้านอารยะพาณิชย์ 61,560.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100013

ลว. 18/12/2563

131 เช่าห้องประชุม 9,900.00                เฉพาะเจาะจง บจก. หัวหิน เพิร์ล รีสอร์ท 9,900.00             บจก. หัวหิน เพิร์ล รีสอร์ท 9,900.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ FO-03/016

ลว. 18/12/2563

132 เช่าห้องประชุม 7,390.00                เฉพาะเจาะจง บจก. โรงแรมเขาใหญ่ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท 7,390.00             บจก. โรงแรมเขาใหญ่ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท 7,390.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11142

ลว. 18/12/2563

133 วัสดุทําความสะอาดรถยนต์ จํานวน 11 รายการ 2,730.00                เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 2,730.00             บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 2,730.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 50651777476

(สาขาสมุทรปราการ) (สาขาสมุทรปราการ) ลว. 20/12/2563

134 ครุภัณฑ์สํานักงาน  จํานวน 5 รายการ 39,836.10              เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 39,836.10           หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 39,836.10           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641100010

ลว. 21/12/2563

135 ล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 7 และ ชั้น 13 17,574.75              เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 17,574.75           ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 17,574.75           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641200010

ลว. 21/12/2563

136 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 55,961.00              เฉพาะเจาะจง บจก.ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 55,961.00           บจก.ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 55,961.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120641100007

ลว. 21/12/2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

137 วัสดุสํานักงาน 68,670.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 68,670.00           ร้านอารยะพาณิชย์ 68,670.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120641100009

ลว. 21/12/2563

138 วัสดุจํานวน 7 รายการ 4,844.00                เฉพาะเจาะจง บจก. โฮมโปรดักส์ เซนเตอร์  (มหาชน) 4,844.00             บจก. โฮมโปรดักส์ เซนเตอร์  (มหาชน) 4,844.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 525822

สํานักงานใหญ่ สํานักงานใหญ่ ลว. 21/12/2563

139 ถ่ายเอกสาร 1 รายการ 2,599.80                เฉพาะเจาะจง นายธนสยาม แย้มศิริ 2,599.80             นายธนสยาม แย้มศิริ 2,599.80             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200016

ลว. 21/12/2563

140 ทําพานพุ่มดอกไม้และพวงมาลัย โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 7,200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านโปรดปราน ฟาวเวอร์ 7,200.00             ร้านโปรดปราน ฟาวเวอร์ 7,200.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200030

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ลว. 21/12/2563

141 จ้างถ่ายเอกสาร "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิต" 4,999.75                เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 4,999.75             ร้านจักรพรรณ 4,999.75             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200024

ลว. 21/12/2563

142 เช็คระยะ 290,000 กม.และเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ฮง-3177 (รถตู้) 3,829.10                เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักร์ยนต์ สาขาที่ 00012 3,829.10             บจก.วรจักร์ยนต์ สาขาที่ 00012 3,829.10             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200034

ลว. 21/12/2563

143 ถ่ายเอกสารหลักสูตร 17,589.60              เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 17,589.60           ร้านจักรพรรณ 17,589.60           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200023

ลว. 21/12/2563

144 ติดตั้งเต็นท์ทรงโค้งสีขาว จํานวน 4 หลัง โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28,000.00              เฉพาะเจาะจง นายโกศล ทองรับแก้ว 28,000.00           นายโกศล ทองรับแก้ว 28,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200029

ลว. 21/12/2563

145 วัสดุ 7 รายการ 3,496.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 3,496.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 3,496.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100016

ลว. 21/12/2563

146 อุปกรณ์สํานักงาน 8,986.00                เฉพาะเจาะจง บจก.เรืองรุ่งทวีกิจ 8,986.00             บจก.เรืองรุ่งทวีกิจ 8,986.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641100006

ลว. 22/12/2563

147 วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน 6,362.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 6,362.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 6,362.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641100007

ลว. 22/12/2563

148 วัสดุการศึกษา อ.ณัฐธิดา 1,835.00                เฉพาะเจาะจง นายบริรักษ์ เรืองโรจน์ 1,835.00             นายบริรักษ์ เรืองโรจน์ 1,835.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงินไม่มีเลขที่

ลว. 22/12/2563

149 หมึกเครื่องพิมพ์สํานักงาน 31,200.04              เฉพาะเจาะจง หจก.เวิร์ลอิงค์เทรดดิ้ง (สาขา 00001) 31,200.04           หจก.เวิร์ลอิงค์เทรดดิ้ง (สาขา 00001) 31,200.04           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010641100008

ลว. 22/12/2563

150 จ้างล้างและซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 30,388.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โชคศิริ ซัพพลาย 30,388.00           หจก.โชคศิริ ซัพพลาย 30,388.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06520641200003

ลว. 22/12/2563

151 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 99,403.00              เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ 99,403.00           บจก.ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ 99,403.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200031

สมุทรปราการ จํานวน 1 งาน ลว. 22/12/2563

152 ซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 79,850.00              เฉพาะเจาะจง นายธนิสร สกุลชาลี 79,850.00           นายธนิสร สกุลชาลี 79,850.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120641200012

ลว. 22/12/2563

153 ซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fujixerox DocuPrint P355d จํานวน 1 งาน 6,955.00                เฉพาะเจาะจง บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 6,955.00             บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 6,955.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641200017

ลว. 22/12/2563

154 จัดทําแผ่นนิทรรศการ 55,640.00              เฉพาะเจาะจง คณะบุคคลทเวลล์พริ้นต์ 55,640.00           คณะบุคคลทเวลล์พริ้นต์ 55,640.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000641200014

ลว. 22/12/2563

155 กระเช้าของขวัญ 40,072.00              เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล สาขาพรานนก สาขาที่ 00077 40,072.00           บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล สาขาพรานนก สาขาที่ 00077 40,072.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110641100003

ลว. 22/12/2563

156 กระเช้าของขวัญ 12,500.00              เฉพาะเจาะจง บจก.สุวรรณชาด  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 12,500.00           บจก.สุวรรณชาด  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 12,500.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110641100001

ลว. 22/12/2563

157 ซื้อวัสดุ 31 รายการ 4,984.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวหวัน บุญเลี้ยง 4,984.00             นางสาวหวัน บุญเลี้ยง 4,984.00             เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่

ลว. 23/12/2563

158 เครื่องทองน้อย 1,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านธงวันชาติ 1,000.00             ร้านธงวันชาติ 1,000.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 23/12/2563

159 จัดตกแต่งสถานที่ในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 75,000.00              เฉพาะเจาะจง นายทศพล กล่อมทองสุข 75,000.00           นายทศพล กล่อมทองสุข 75,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000641200013

ลว. 23/12/2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

160 ซ้อวัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 26 รายการ 2,645.50                เฉพาะเจาะจง บจก.บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน)สาขาที่ 00024 2,645.50             บจก.บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน)สาขาที่ 00024 2,645.50             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017051717653

สาขาจรัญสนิทวงศ์ สาขาจรัญสนิทวงศ์ ลว. 23/12/2563

161 พวงหรีดดอกไม้สด 1,200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านย้งยี้ ฟลาวเวอร์ 1,200.00             ร้านย้งยี้ ฟลาวเวอร์ 1,200.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 27/9

ลว. 23/12/2563

162 วัตถุดิบประกอบเบเกอรี่ จํานวน 8 รายการ 1,735.00                เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนารายณ์ 1,735.00             ร้านศรีนารายณ์ 1,735.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 23/12/2563

163 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 24,342.50              เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 24,342.50           บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 24,342.50           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 10000641100001

ลว. 24/12/2563

164 จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ 529.20                  เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 529.20               นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 529.20               เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07510641200001

ลว. 24/12/2563

165 เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 3800 มล. 69,550.00              เฉพาะเจาะจง บจก.พรพรรณวรี 69,550.00           บจก.พรพรรณวรี 69,550.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120641100010

ลว. 24/12/2563

166 แต่งหน้า ทําผมนักแสดง พร้อมชุดการแสดง ในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 4,900.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรานิษฐ์ สุวรรณพันธ์ 4,900.00             นางสาวภัทรานิษฐ์ สุวรรณพันธ์ 4,900.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000641200017

ลว. 24/12/2563

167 พวงหรีดดอกไม้สด 1,400.00                เฉพาะเจาะจง ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,400.00             ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,400.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 03/2,03/1

ลว. 24/12/2563

168 ครุภัณฑ์รถยนต์นั่งปริมาณกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรอืกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 1,675,000.00          1,676,000.00          e-bidding 1.บจก.โตโยต้า ลิบรา 1,676,000.00       บจก.โตโยต้า กรุงไทย 1,675,000.00       เสนอราคาต่ําสุด สัญญาที่ ธบ.5/2564

160 กิโลวัตต์ 2.บจก.โตโยต้า กรุงไทย 1,675,000.00       ลว. 24/12/2563

169 จ้างซ่อมเครื่องตรวจข้อสอบ 16,424.50              เฉพาะเจาะจง บจก.คอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย) 16,424.50           บจก.คอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย) 16,424.50           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641200021

ลว. 25/12/2563

170 เครื่องพับปิดผนึกพร้อมกาวอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 128,400.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม 128,400.00         บจก.ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม 128,400.00         เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150641100009

ลว. 25/12/2563

171 หมึกเครื่องพิมพ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ 50,985.50              เฉพาะเจาะจง หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 50,985.50           หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 50,985.50           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07000641100006

ลว. 25/12/2563

172 ถ่ายเอกสาร 4,688.25                เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 4,688.25             ร้านจักรพรรณ 4,688.25             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110641200006

ลว. 25/12/2563

173 ซ่อมบํารุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 1นก7701 2,641.94                เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักร์ยนต์ 2,641.94             บจก.วรจักร์ยนต์ 2,641.94             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126641200009

ลว. 25/12/2563

174 วัสดุการศึกษา รวมสาขาคอมพิวเตอร์ สมุทรปราการ 20,040.00              เฉพาะเจาะจง บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 20,040.00           บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 20,040.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100012

ลว. 28/12/2563

175 ซ่อมครุภัณฑ์ 93,946.00              เฉพาะเจาะจง หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 93,946.00           หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 93,946.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641200006

ลว. 28/12/2563

176 วัสดุการศึกษา ชุดรวม อ.วินัยธร อ.ภัทราภรณ์ อ.นิธิภัทร อ.สุนันทา อ.วาสนา อ.พูนทรัพย์ 96,260.00              เฉพาะเจาะจง ร้านวรินทร์ทิพย์ 96,260.00           ร้านวรินทร์ทิพย์ 96,260.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100016

อ.สุธิดารัตน์ ลว. 28/12/2563

177 วัสดุการศึกษา รวมปฐมวัย  อ.วารุณี ,อ.ทรงรัฏต์ ,อ.ดวงใจ,อ.ณัฐนันท์,อ.โชติรส,อ.จีรธร 86,280.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ลักกี้ ยูเนี่ยน เทรดดิ้ง 86,280.00           หจก.ลักกี้ ยูเนี่ยน เทรดดิ้ง 86,280.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100015

,อ.ปองรัก,อ.พลอย ลว. 28/12/2563

178 ล้างทําความสะอาดและซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 40,339.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โชคศิริ ซัพพลาย 40,339.00           หจก.โชคศิริ ซัพพลาย 40,339.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641200007

ลว. 28/12/2563

179 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น  MPC2550 7,203.24                เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 7,203.24             บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 7,203.24             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641200005

ลว. 28/12/2563

180 วัสดุในการอบรม 4 รายการ 5,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book &stationery 5,000.00             ร้านหนังสือ Room Book &stationery 5,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100013

ลว. 28/12/2563

181 ซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 21,550.00              เฉพาะเจาะจง นายทองอินทร์ สุระขัน 21,550.00           นายทองอินทร์ สุระขัน 21,550.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000641200035

ลว. 28/12/2563

182 วัดุการศึกษา 10 รายการ 7,799.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 7,799.00             รา้นอารยะพาณิชย์ 7,799.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100012

ลว. 28/12/2563
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183 ผงหมึกถ่ายเอกสาร 4,815.00                เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 4,815.00             บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 4,815.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641100009

ลว. 28/12/2563

184 วัสดุสํานักงาน 5,185.00                เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลพาณิชย์ โดย นางสาวมาลัยทิพย์ งามสม 5,185.00             ร้านมงคลพาณิชย์ โดย นางสาวมาลัยทิพย์ งามสม 5,185.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000641100008

ลว. 28/12/2563

185 วัสดุการศึกษา 5 รายการ 1,559.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 1,559.00             ร้านอารยะพาณิชย์ 1,559.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010641100014

ลว. 28/12/2563

186 วัสดุจํานวน  9 รายการ 4,210.45                เฉพาะเจาะจง บจก. สวีท โมลด์ แอนด์ โซป ซัพพลาย 4,210.45             บจก. สวีท โมลด์ แอนด์ โซป ซัพพลาย 4,210.45             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 2020120042

ลว. 28/12/2563

187 ถ่ายเอกสาร 1 รายการ 1,995.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวสายชล ผันสันเทียะ 1,995.00             นางสาวสายชล ผันสันเทียะ 1,995.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200018

ลว. 28/12/2563

188 ถ่ายเอกสาร 1 รายการ 3,999.80                เฉพาะเจาะจง นายธนสยาม แย้มศิริ 3,999.80             นายธนสยาม แย้มศิริ 3,999.80             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641200017

ลว. 28/12/2563

189 วัสดุ 4 รายการ 4,800.00                เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,800.00             ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,800.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100016

ลว. 28/12/2563

190 วัสดุการศึกษา รวมสาขาวิทยาศาสตร์ 21,900.00              เฉพาะเจาะจง บจก.แกมมาโก้ ประเทศไทย 21,900.00           บจก.แกมมาโก้ ประเทศไทย 21,900.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010641100021

ลว. 28/12/2563

191 วัสดุจํานวน 1 รายการ 450.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ภัณฑ์ ขาดเบอร์โทรศัพท์ 450.00               ร้านประสงค์ภัณฑ์ ขาดเบอร์โทรศัพท์ 450.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เล่มที่ 355  เลขที่ 17749

ลว. 28/12/2563

192 วัสดุจํานวน 4 รายการ 41,162.90              เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์ เอส 41,162.90           บจก.คอมพิวเตอร์ เอส 41,162.90           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010641100017

ลว. 28/12/2563

193 วัสดุจํานวน 2 รายการ 470.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสุวรรณ เวิร์คเมท 470.00               หจก.ศรีสุวรรณ เวิร์คเมท 470.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เล่มที่ 163  เลขที่ 08133

ลว. 28/12/2563

194 ขนมเปี๊ยะ จํานวน 23 ชุด 3,390.00                เฉพาะเจาะจง ร้านซีดาน ขนมเปี๊ยะ 3,390.00             ร้านซีดาน ขนมเปี๊ยะ 3,390.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลว. 28/12/2563

195 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 49,999.95              เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 49,999.95           ร้านจักรพรรณ 49,999.95           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 10000641200002

ลว. 28/12/2563

196 วัสดุงานช่าง 95,904.10              เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์โปรดักส์ 95,904.10           ร้านเบสท์โปรดักส์ 95,904.10           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120641100012

ลว. 28/12/2563

197 วัสดุสํานักงาน 34,700.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 34,700.00           ร้านอารยะพาณิชย์ 34,700.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120641100011

ลว. 28/12/2563

198 วัสดุจํานวน 1 รายการ 3,796.00                เฉพาะเจาะจง บจก. บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์  (มหาชน) 3,796.00             บจก. บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์  (มหาชน) 3,796.00             เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199115006032

สาขา อิสรภาพ สาขา อิสรภาพ ลว. 28/12/2563

199 น้ํามันแก๊สโซฮอลล์ 95 500.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016312002983

ลว. 28/12/2563

200 ถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2563 199.15                  เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 199.15               นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 199.15               เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05130641200004

ลว. 28/12/2563

201 น้ํามันดีเซล B7 500.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               บจก.เลิศฐิตินันท์ ปิโตรเลียม 500.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016312002985

ลว. 28/12/2563

202 วัสดุจํานวน 5 รายการ 677.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ Room Book & stationery 677.00               ร้านหนังสือ Room Book & stationery 677.00               เสนอราคารายเดียว  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ R 1773

ลว. 29/12/2563

203 หนังสือพิมพ์ 800.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 800.00               ร้านนงคราญ 800.00               เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 55/296

ลว. 30/12/2563


