
ลำดับ งาน วงเงินท่ีจะขอซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

1 7/10/2020 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ป.ตรี เดือน ตค63 98,976.50                     98,976.50   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 478/2563

2 7/10/2020 ค่าถ่ายเอกสาร 9,098.00                       9,098.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 479/2563

3 8/10/2020 ค่าทำป้ายช่ือคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 3,745.00                       3,745.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ริญญา กราฟฟิค จำกัด บริษัท ริญญา กราฟฟิค จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 483/2563

4 9/10/2020 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ป.ตรี เดือน ตค63 62,875.00                     62,875.00   เฉพาะเจาะจง สุชาติ ซีล็อก สุชาติ ซีล็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 486/2563

5 9/10/2020 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ป.ตรี เดือน ตค63 92,790.00                     92,790.00   เฉพาะเจาะจง สมาย ก๊อปปี้ สมาย ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 487/2563

6 12/10/2020 ค่ารถตู้ร่วมงานบำเพ็ญกุศล 9,000.00                       9,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย วัชระ ฮะทะโชติ นาย วัชระ ฮะทะโชติ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 489/2563

7 16/10/2020 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ป.ตรี เดือน ตค63 10,460.00                     10,460.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี ซีล็อค ร้าน ลัคก้ี ซีล็อค เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 496/2563

8 16/10/2020 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน กย63 19,200.00                     19,200.00   เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 497/2563

9 16/10/2020 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ รับส่งกรรมการตรวจรับ 3,500.00                       3,500.00     เฉพาะเจาะจง นาย จีรศักด์ิ ริหัด นาย จีรศักด์ิ ริหัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 498/2563

10 20/10/2020 ค่ารถตู้ร่วมงานบำเพ็ญกุศล 6,000.00                       6,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย วัชระ ฮะทะโชติ นาย วัชระ ฮะทะโชติ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 505/2563

11 28/10/2020 ค่าบริการรถตู้ ระดับบัณฑิตศึกษา พย. 63 36,000.00                     36,000.00   เฉพาะเจาะจง นาย วัชระ ฮะทะโชติ นาย วัชระ ฮะทะโชติ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 527/2563

12 28/10/2020 ค่าทำนามบัตรผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 5,392.80                       5,392.80     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จำกัด บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 528/2563

13 28/10/2020 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ป.ตรี เดือน ตค63 55,966.50                     55,966.50   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 529/2563

14 29/10/2020 ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศฯ 45,650.00                     45,650.00   เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย ฟุ้งเฟ่ือง นายเอกชัย ฟุ้งเฟ่ือง เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 530/2563

15 29/10/2020 ค่าพิมพ์คู่มือและสมุดบันทึกผลการฝึกงาน สาขารปศ. 14,400.00                     14,400.00   เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ มศก. โรงพิมพ์ มศก. เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 531/2563

16 29/10/2020 ขออนุมัติจัดจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 43,900.00                     43,900.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 532/2563

17 2/11/2020 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ป.ตรี เดือน ตค63 5,582.00                       5,582.00     เฉพาะเจาะจง ชัยยุทธก๊อปปี้ ชัยยุทธก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 537/2563

18 2/11/2020 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ป.โท เดือน ตค63 1,647.50                       1,647.50     เฉพาะเจาะจง ชัยยุทธก๊อปปี้ ชัยยุทธก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 538/2563

19 2/11/2020 ค่าเช่ารถตู้ สำหรับรับ-ส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย 3,500.00                       3,500.00     เฉพาะเจาะจง นาย จีรศักด์ิ ริหัด นาย จีรศักด์ิ ริหัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 539/2563

20 3/11/2020 ค่าทำตรายางผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 3,370.00                       3,370.00     เฉพาะเจาะจง พิริยะการพิมพ์ พิริยะการพิมพ์ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 542/2563

21 3/11/2020 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารจำนวน 12 เคร่ือง เดือน ตค63 41,205.54                     41,205.54   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 544/2563

22 3/11/2020 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ป.โท เดือน ตค63 27,601.00                     27,601.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 545/2563

23 3/11/2020 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ป.เอก เดือน ตค63 11,096.00                     11,096.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 546/2563

24 3/11/2020 ค่าบริการรถตู้ ระดับป.ตรี ตค. 63 66,500.00                     66,500.00   เฉพาะเจาะจง นาย จีรศักด์ิ ริหัด นาย จีรศักด์ิ ริหัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 547/2563

25 3/11/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าวัสดุ Power Supply 3,745.00                       3,745.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 548/2563

26 10/11/2020 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 96,300.00                     96,300.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 559/2563

27 10/11/2020 ซ้ือวัสดุกระดาษ A4 96,000.00                     96,000.00   เฉพาะเจาะจง มีพร้อมการค้า มีพร้อมการค้า เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 560/2563

28 11/11/2020 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร บัณฑิต จำนวน 1 เคร่ือง เดือน ตค63 2,641.46                       2,641.46     เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 563/2563

29 12/11/2020 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ป.ตรี เดือน ตค63 52,365.00                     52,365.00   เฉพาะเจาะจง สมาย ก๊อปปี้ สมาย ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 566/2563

30 12/11/2020 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ป.โท เดือน ตค63 2,830.00                       2,830.00     เฉพาะเจาะจง สมาย ก๊อปปี้ สมาย ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 567/2563

31 12/11/2020 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ป.ตรี เดือน ตค63 32,433.00                     32,433.00   เฉพาะเจาะจง สุชาติ ซีล็อก สุชาติ ซีล็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 568/2563

32 12/11/2020 ค่าถ่ายเอกสารประชุม 8,947.50                       8,947.50     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 569/2563

33 13/11/2020 ข้ออนุมัติค่าบริการรถตู้ ร่วมงานสวดอภิธรรม 3,500.00                       3,500.00     เฉพาะเจาะจง นาย วัชระ ฮะทะโชติ นาย วัชระ ฮะทะโชติ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 570/2563

34 18/11/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ตค63 14,070.30                     14,070.30   เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 577/2563

35 26/11/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองฟอกอากาศ 59,706.00                     59,706.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 583/2563

36 26/11/2020 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารเรียนรวม1 11,342.00                     11,342.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 584/2563

37 4/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 40,945.00                     40,945.00   เฉพาะเจาะจง มีพร้อมการค้า มีพร้อมการค้า เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 588/2563

38 4/12/2020 ขออนุมัติจ้างติดต้ังฟิล์มกรองแสงภายในห้องบรรยายและห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ เมืองทองธานี 152,224.94                   152,224.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอชพี ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท เอชพี ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 589/2563

39 7/12/2020 ขออนุมัติจ้างบริการรถตู้ ระดับป.ตรี ธ.ค. 63 21,000.00                     21,000.00   เฉพาะเจาะจง นาย จีรศักด์ิ ริหัด นาย จีรศักด์ิ ริหัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 591/2563

40 8/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร 4,141.00                       4,141.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 592/2563

41 8/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี พย.63 4,499.00                       4,499.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 593/2563

42 8/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ระดับระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท) พย.63 999.50                          999.50        เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 594/2563

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564



43 8/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ระดับระดับบัณฑิตศึกษา(ป.เอก) พย.63 9,206.50                       9,206.50     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 595/2563

44 8/12/2020 ขออนุมัติจ้างบริการรถตู้ ระดับบัณฑิตศึกษา ธ.ค. 63 26,000.00                     26,000.00   เฉพาะเจาะจง นาย วัชระ ฮะทะโชติ นาย วัชระ ฮะทะโชติ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 596/2563

45 9/12/2020 ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงห้องสุขา อาคารเรียนรวม1 ช้ัน2-3 90,308.00                     90,308.00   เฉพาะเจาะจง เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 598/2563

46 9/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าทำตรายางผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 840.00                          840.00        เฉพาะเจาะจง พิริยะการพิมพ์ พิริยะการพิมพ์ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 599/2563

47 14/12/2020 ขออนุมัติจัดจ้างบริการรถตู้ สำหรับรับ-ส่ง บุคลากร ร่วมงานสวดอภิธรรม 5,000.00                       5,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย วัชระ ฮะทะโชติ นาย วัชระ ฮะทะโชติ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 601/2563

48 14/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าต้นไม้ตกแต่งห้อง 3,000.00                       3,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเข็มทอง ร้านเข็มทอง เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 602/2563

49 15/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2,288.00                       2,288.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮกริม จำกัด บริษัท ไฮกริม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 603/2563

50 15/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าวัสดุสายไมค์ XLR 7,000.00                       7,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พัวพาณิชย์ ร้าน พัวพาณิชย์ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 604/2563

51 17/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน พย63 9,550.00                       9,550.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 608/2563

52 17/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 14,076.00                     14,076.00   เฉพาะเจาะจง มีพร้อมการค้า มีพร้อมการค้า เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 610/2563

53 17/12/2020 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร บัณฑิต จำนวน 1 เคร่ือง เดือน พย63 2,223.25                       2,223.25     เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 611/2563

54 17/12/2020 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เคร่ือง เดือน พย63 38,631.60                     38,631.60   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 612/2563

55 23/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารสนเทศ 174,142.50                   174,142.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 618/2563

56 23/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ 37,450.00                     37,450.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สคิมเมอร์ พลัส จำกัด ไทยวัสดุ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 619/2563

57 23/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ม่านปรับแสง ห้องประชุม ฯ ช้ัน5 เมืองทองธานี 42,061.70                     42,061.70   เฉพาะเจาะจง บริษัท ลูกไม้ดีไซน์ จำกัด บริษัท ลูกไม้ดีไซน์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 620/2563

58 23/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ 90,971.40                     90,971.40   เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 621/2563

59 23/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองชงกาแฟ 57,500.00                     57,500.00   เฉพาะเจาะจง โฮมโปร หัวหิน โฮมโปร หัวหิน เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 622/2563

60 28/12/2020 ขอจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮฉ 9097 กทม 13,500.00                     13,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญมงคลหม้อน้ำ ร้าน เจริญมงคลหม้อน้ำ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 625/2563

61 29/12/2020 เปล่ียนถ่ายน้ำมันหล่อล่ืนรถยนต์ ฮฉ9097 3,446.31                       3,446.31     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เมืองเพชร จำกัด บริษัท โตโยต้า เมืองเพชร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 626/2563

62 29/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ธ.ค.63 70,433.50                     70,433.50   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 628/2563

63 29/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ธ.ค.63 70,361.50                     70,361.50   เฉพาะเจาะจง สุชาติ ซีล็อก สุชาติ ซีล็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 629/2563

64 29/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.โท ธ.ค.63 11,062.50                     11,062.50   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 630/2563

65 29/12/2020 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.เอก ธ.ค.63 423.00                          423.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 631/2563

66 5/1/2021 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จำนวน 12 เคร่ือง เดือน ธ.ค.63 44,624.35                     44,624.35   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 1/2564

67 4/1/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ธ.ค.63 90,229.00                     90,229.00   เฉพาะเจาะจง สมาย ก๊อปปี้ สมาย ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 2/2564

68 4/1/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ธ.ค.63 1,257.50                       1,257.50     เฉพาะเจาะจง ชัยยุทธก๊อปปี้ ชัยยุทธก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 3/2564

69 4/1/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ธ.ค.63 88,187.50                     88,187.50   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 4/2564

70 4/1/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ธ.ค.63 433.50                          433.50        เฉพาะเจาะจง ชัยยุทธก๊อปปี้ ชัยยุทธก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 5/2564

71 4/1/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร 4,055.50                       4,055.50     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 6/2564

72 4/1/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ธ.ค.63 43,970.50                     43,970.50   เฉพาะเจาะจง สมาย ก๊อปปี้ สมาย ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 7/2564

73 11/1/2021 ขอจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮฉ 9097 กทม 4,322.48                       4,322.48     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เมืองเพชร จำกัด บริษัท โตโยต้า เมืองเพชร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 11/2564

74 13/1/2021 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์สำหรับรับ-ส่งสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก 7,864.50                       7,864.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 12/2564

75 13/1/2021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด 4,601.00                       4,601.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี ซัพพอร์ต จำกัด บริษัท เทคโนโลยี ซัพพอร์ต จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 13/2564

76 13/1/2021 ขออนุมัติจัดจ้างทำความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ เมืองทองธานี 29,960.00                     29,960.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินสุวรรณ์ เทคนิคัลเซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท อินสุวรรณ์ เทคนิคัลเซอร์วิสเซส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 14/2564

77 15/1/2021 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี ระดับบัณฑิต จำนวน 1 เคร่ือง เดือน ธ.ค.63 2,033.00                       2,033.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 15/2564

78 18/1/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ม.ค.64 28,371.00                     28,371.00   เฉพาะเจาะจง สมาย ก๊อปปี้ สมาย ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 16/2564

79 20/1/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิง ประจำเดือน ธ.ค.63 9,480.00                       9,480.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 18/2564

80 22/1/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าซ้ือล้อรถเข็น 3,020.00                       3,020.00     เฉพาะเจาะจง ไทยวัสดุ ไทยวัสดุ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 20/2564

81 27/1/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟาเรด 31,672.00                     31,672.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 23/2564

82 1/2/2021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเลนส์กล้องถ่ายภาพ 3,282.00                       3,282.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต๊ิง(ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต๊ิง(ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 26/2564

83 3/2/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ม.ค.64 34,528.00                     34,528.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 30/2564

84 3/2/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร 5,302.00                       5,302.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 31/2564

85 4/2/2021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมกระเบื้องผนังห้องน้ำ ฝ่ังตะวันตกและตะวันออก 19,795.00                     19,795.00   เฉพาะเจาะจง เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 34/2564

86 4/2/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ 48,899.00                     48,899.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี ซัพพอร์ต จำกัด บริษัท เทคโนโลยี ซัพพอร์ต จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 35/2564



87 18/2/2021 ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำบริเวณสนามหญ้าและสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ 16,500.00                     16,500.00   เฉพาะเจาะจง นาย บันเทิง ม่วงน้อย นาย บันเทิง ม่วงน้อย เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 41/2564

88 18/2/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 19,665.00                     19,665.00   เฉพาะเจาะจง มีพร้อมการค้า มีพร้อมการค้า เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 42/2564

89 19/2/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิง ประจำเดือน ม.ค.64 1,500.00                       1,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 45/2564

90 19/2/2021 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จำนวน 12 เคร่ือง เดือน ม.ค.64 38,045.83                     38,045.83   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 46/2564

91 19/2/2021 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี ระดับบัณฑิต จำนวน 1 เคร่ือง เดือน ม.ค.64 2,033.00                       2,033.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 47/2564

92 24/2/2021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารเรียนรวม1 4,333.50                       4,333.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 51/2564

93 24/2/2021 ขออนุมัติจัดจ้างบริการกำจัดปลวกและแมลง อาคารเรียนรวม1 30,000.00                     30,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม เอ เพ็สเท็ค ร้าน เอ็ม เอ เพ็สเท็ค เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 52/2564

94 24/2/2021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,494.00                       4,494.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 53/2564

95 1/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับบัณฑิต(ป.โท) ก.พ.64 2,315.00                       2,315.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 57/2564

96 1/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ม.ค.64 17,483.50                     17,483.50   เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี ซีล็อค ร้าน ลัคก้ี ซีล็อค เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 58/2564

97 3/3/2021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ อาคารเรียนรวม1 ช้ัน2 169,381.00                   169,381.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 60/2564

98 3/3/2021 ค่าพิมพ์คู่มือและสมุดบันทึกผลการฝึกงาน สาขาอีเว้น 25,200.00                     25,200.00   เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ มศก. โรงพิมพ์ มศก. เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 61/2564

99 5/3/2021 ขอจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ กต 737 เพชรบุรี 16,124.26                     16,124.26   เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เมืองเพชร จำกัด บริษัท โตโยต้า เมืองเพชร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 63/2564

100 8/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าทำตรายางผู้บริหารและสาขาวิชา 3,110.00                       3,110.00     เฉพาะเจาะจง พิริยะการพิมพ์ พิริยะการพิมพ์ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 64/2564

101 8/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าทำตรายาง 750.00                          750.00        เฉพาะเจาะจง พิริยะการพิมพ์ พิริยะการพิมพ์ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 65/2564

102 11/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ก.พ.64 32,758.50                     32,758.50   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 70/2564

103 11/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารประชุมและอ่ืนๆ 3,207.00                       3,207.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 71/2564

104 11/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ก.พ.64 16,224.00                     16,224.00   เฉพาะเจาะจง สมาย ก๊อปปี้ สมาย ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 72/2564

105 15/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเป่าลม 6,500.00                       6,500.00     เฉพาะเจาะจง ส.เกษตรยนต์ ส.เกษตรยนต์ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 76/2564

106 16/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือป้ายสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ 40,157.10                     40,157.10   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริญญา กราฟฟิค จำกัด บริษัท ริญญา กราฟฟิค จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 78/2564

107 16/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์สารสนเทศ 230,585.00                   230,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 79/2564

108 16/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมและภัตตาคาร 499,000.00                   499,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. กำแพงเพชรแอร์ หจก. กำแพงเพชรแอร์ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 80/2564

109 17/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี มี.ค.64 51,726.00                     51,726.00   เฉพาะเจาะจง สมาย ก๊อปปี้ สมาย ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 84/2564

110 17/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิง ประจำเดือน ก.พ.64 4,980.00                       4,980.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 85/2564

111 17/3/2021 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี ระดับบัณฑิต จำนวน 1 เคร่ือง เดือน ก.พ.64 2,033.00                       2,033.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 86/2564

112 17/3/2021 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จำนวน 12 เคร่ือง เดือน ก.พ.64 37,295.55                     37,295.55   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 87/2564

113 18/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าหน้ากากอนามัย 2,600.00                       2,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ทีทีไนนทิไนน หจก. ทีทีไนนทิไนน เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 89/2564

114 22/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าทำนามบัตรผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 2,311.20                       2,311.20     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จำกัด บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 92/2564

115 22/3/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าท่อน้ำทิ้งพีแทป 2,480.00                       2,480.00     เฉพาะเจาะจง มีพร้อมการค้า มีพร้อมการค้า เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 93/2564

116 31/3/2021 ค่าพิมพ์สมุดบันทึกผลการฝึกงาน สาขาท่องเที่ยว 7,000.00                       7,000.00     เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ มศก. โรงพิมพ์ มศก. เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 98/2564

117 1/4/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับบัณฑิต(ป.โท) มี.ค.64 12,465.00                     12,465.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี ซีล็อค ร้าน ลัคก้ี ซีล็อค เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 99/2564

118 1/4/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับบัณฑิต(ป.โท) มี.ค.64 2,150.00                       2,150.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 100/2564

119 5/4/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารประชุมและอ่ืนๆ 4,441.50                       4,441.50     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 101/2564

120 7/4/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดไฟ 3,150.00                       3,150.00     เฉพาะเจาะจง มีพร้อมการค้า มีพร้อมการค้า เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 102/2564

121 7/4/2021 ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถบริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวม1(ฝ่ังทิศตะวันตก) 203,300.00                   203,300.00 เฉพาะเจาะจง เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 103/2564

122 7/4/2021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 2,140.00                       2,140.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี ซัพพอร์ต จำกัด บริษัท เทคโนโลยี ซัพพอร์ต จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 104/2564

123 7/4/2021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 14,980.00                     14,980.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 105/2564

124 7/4/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี มี.ค.64 2,012.50                       2,012.50     เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี ซีล็อค ร้าน ลัคก้ี ซีล็อค เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 106/2564

125 7/4/2021 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จำนวน 12 เคร่ือง เดือน มี.ค.64 35,341.30                     35,341.30   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 107/2564

126 8/4/2021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารเรียนรวม1 203,637.05                   203,637.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 109/2564

127 26/4/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 855.00                          855.00        เฉพาะเจาะจง สุชาติ ซีล็อก สุชาติ ซีล็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 117/2564

128 29/4/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี มี.ค.64 76,777.00                     76,777.00   เฉพาะเจาะจง สมาย ก๊อปปี้ สมาย ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 120/2564

129 29/4/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิง ประจำเดือน มี.ค.64 8,060.00                       8,060.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 121/2564

130 29/4/2021 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี ระดับบัณฑิต จำนวน 1 เคร่ือง เดือน มี.ค.64 2,044.61                       2,044.61     เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 122/2564



131 7/5/2021 ขออนุมัติจัดซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องประชุม 4,280.00                       4,280.00     เฉพาะเจาะจง เค.ที เซอร์วิส เค.ที เซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 130/2564

132 7/5/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือฟองน้ำถูพ้ืนอเนกประสงค์ 2,680.00                       2,680.00     เฉพาะเจาะจง นาง วริศรา ศรีมานพ นาง วริศรา ศรีมานพ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 131/2564

133 11/5/2021 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จำนวน 12 เคร่ือง เดือน เม.ย.64 36,267.22                     36,267.22   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 134/2564

134 11/5/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารประชุมและอ่ืนๆ 3,186.00                       3,186.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 135/2564

135 11/5/2021 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี ระดับบัณฑิต จำนวน 1 เคร่ือง เดือน เม.ย.64 2,044.61                       2,044.61     เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 136/2564

136 11/5/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิง ประจำเดือน เม.ย.64 4,000.00                       4,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 137/2564

137 13/5/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 31,462.00                     31,462.00   เฉพาะเจาะจง มีพร้อมการค้า มีพร้อมการค้า เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 139/2564

138 2/6/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 289,225.00                   289,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 145/2564

139 2/6/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ม่านบังแดดห้องประชุมทางไกล ร.1212 16,478.00                     16,478.00   เฉพาะเจาะจง เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 146/2564

140 2/6/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการจัดทําส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 494,982.00                   494,982.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 147/2564

141 2/6/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์โทรศัพท์ 36,380.00                     36,380.00   เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 148/2564

142 2/6/2021 ขออนุมัติจัดจ้างทำประตูเหล็กบริเวณอาคารเรียนรวม1 ช้ัน2 8,025.00                       8,025.00     เฉพาะเจาะจง เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 149/2564

143 2/6/2021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเรียนในพ้ืนที่การศึกษาบางรัก 487,417.10                   487,417.10 เฉพาะเจาะจง พัฒนศิลป์รุ่งเรือง พัฒนศิลป์รุ่งเรือง เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 150/2564

144 15/6/2021 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จำนวน 12 เคร่ือง เดือน พ.ค.64 30,846.66                     30,846.66   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 152/2564

145 16/6/2021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 35,310.00                     35,310.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 154/2564

146 21/6/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิง ประจำเดือน พ.ค.64 9,930.80                       9,930.80     เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 157/2564

147 24/6/2021 ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังชุดกล่องแผ่นฝ้ากันนก ช้ัน3 อาคารเรียนรวม1 17,500.00                     17,500.00   เฉพาะเจาะจง นาย ศุภฤกษ์ ยินดี นาย ศุภฤกษ์ ยินดี เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 159/2564

148 24/6/2021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ สนง. อาคารบริหาร 32,100.00                     32,100.00   เฉพาะเจาะจง เค.ที เซอร์วิส เค.ที เซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 160/2564

149 24/6/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประชาสัมพันธ์ 308,695.00                   308,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊ิฟ เคบิน จำกัด บริษัท ก๊ิฟ เคบิน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 161/2564

150 1/7/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนพ้ืนที่การศึกษาบางรัก 497,550.00                   497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 166/2564

151 1/7/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดเคร่ืองเสียงแบบลาก 25,680.00                     25,680.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอส.บี.199 เซอร์วิส จำกัด บริษัท เจ.เอส.บี.199 เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 167/2564

152 1/7/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์สำหรับจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 73,616.00                     73,616.00   เฉพาะเจาะจง หจก. รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ หจก. รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 168/2564

153 1/7/2021 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนห้องปฏิบัติงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 87,419.00                     87,419.00   เฉพาะเจาะจง เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 169/2564

154 5/7/2021 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จำนวน 12 เคร่ือง เดือน มิ.ย.64 34,451.59                     34,451.59   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 172/2564

155 5/7/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารประชุมและอ่ืนๆ มิ.ย.64 11,479.00                     11,479.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 173/2564

156 8/7/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุขาต้ังป้ายไวนีล 2,033.00                       2,033.00     เฉพาะเจาะจง หจก. รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ หจก. รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 177/2564

157 8/7/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนพ้ืนที่การศึกษาบางรัก 497,250.40                   497,250.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอส.บี.199 เซอร์วิส จำกัด บริษัท เจ.เอส.บี.199 เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 178/2564

158 8/7/2021 ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนพ้ืนที่การศึกษาบางรัก 112,350.00                   112,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอเบิล จำกัด บริษัท จีเอเบิล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 1792564

159 14/7/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิง ประจำเดือน มิ.ย.64 9,930.80                       9,930.80     เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 182/2564

160 29/7/2021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศอาคารเรียนรวม1 ช้ัน 2 14,231.00                     14,231.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 186/2564

161 29/7/2021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมรอยร้าวและทาสีห้องปฏิบัติงานคณบดี 12,840.00                     12,840.00   เฉพาะเจาะจง เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 187/2564

162 29/7/2021 ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการเรียบเรียง รวบรวม ขัดเกลา และแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือจัดทำคู่มือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 48,000.00                     48,000.00   เฉพาะเจาะจง นาย ศรัณย์ ตรีคุณ นาย ศรัณย์ ตรีคุณ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 188/2564

163 4/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ก.ค.64 44,958.00                     44,958.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 191/2564

164 4/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารประชุมและอ่ืนๆ ก.ค.64 7,758.00                       7,758.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 192/2564

165 4/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ก.ค.64 95,465.00                     95,465.00   เฉพาะเจาะจง สมาย ก๊อปปี้ สมาย ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 193/2564

166 4/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับบัณฑิต(ป.โท) ก.ค.64 8,899.00                       8,899.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 194/2564

167 4/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับบัณฑิต(ป.เอก) ก.ค.64 15,570.00                     15,570.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 195/2564

168 4/8/2021 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จำนวน 12 เคร่ือง เดือน ก.ค.64 35,975.49                     35,975.49   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 196/2564

169 5/8/2021 ขอจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮฉ 9097 กทม 7,709.67                       7,709.67     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เมืองเพชร จำกัด บริษัท โตโยต้า เมืองเพชร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 197/2564

170 13/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 3,870.00                       3,870.00     เฉพาะเจาะจง มีพร้อมการค้า มีพร้อมการค้า เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 200/2564

171 13/8/2021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,280.00                       4,280.00     เฉพาะเจาะจง เค.ที เซอร์วิส เค.ที เซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 201/2564

172 13/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุยางรถยนต์ 19,030.22                     19,030.22   เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เมืองเพชร จำกัด บริษัท โตโยต้า เมืองเพชร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 202/2564

173 13/8/2021 ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังฟิล์มกันแดดห้องปฏิบัติงานคณบดี 44,375.04                     44,375.04   เฉพาะเจาะจง เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 203/2564

174 16/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ม่านห้องปฏิบัติงานคณบดี 90,308.00                     90,308.00   เฉพาะเจาะจง เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 204/2564



175 16/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย 345,610.00                   345,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอเบิล จำกัด บริษัท จีเอเบิล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 205/2564

176 16/8/2021 ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังสายสัญญาณโทรศัพท์ห้องปฏิบัติงานคณบดี 6,000.00                       6,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ศุภฤกษ์ ยินดี นาย ศุภฤกษ์ ยินดี เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 206/2564

177 17/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ส.ค.64 85,619.50                     85,619.50   เฉพาะเจาะจง สมาย ก๊อปปี้ สมาย ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 209/2564

178 17/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิง ประจำเดือน ก.ค.64 7,820.00                       7,820.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 210/2564

179 18/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์โทรศัพท์เคล่ือนที่ 17,077.20                     17,077.20   เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 212/2564

180 18/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 39,700.00                     39,700.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 213/2564

181 18/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 438,700.00                   438,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 214/2564

182 18/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 3,900.00                       3,900.00     เฉพาะเจาะจง มีพร้อมการค้า มีพร้อมการค้า เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 215/2564

183 18/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารประชุมและอ่ืนๆ ส.ค.64 1,032.00                       1,032.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 216/2564

184 18/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ส.ค.64 3,946.50                       3,946.50     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 217/2564

185 31/8/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิง ประจำเดือน ส.ค.64 7,290.00                       7,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 219/2564

186 1/9/2021 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จำนวน 12 เคร่ือง เดือน ส.ค.64 34,819.24                     34,819.24   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 220/2564

187 1/9/2021 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจโควิด-19 60,000.00                     60,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 221/2564

188 14/9/2021 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ เรียนรวม 1 (โคเน่) 60,562.00                     60,562.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 224/2564

189 14/9/2021 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ เรียนรวม 1 (ฮิตาชิ) 31,185.00                     31,185.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 225/2564

190 4/10/2021 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จำนวน 12 เคร่ือง เดือน ก.ย.64 40,423.26                     40,423.26   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 228/2564

9,271,178.83                


