
ลำดับ งาน วงเงินท่ีจะขอซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

1 8/10/2021 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ต.ค.64 5,562.00                       5,562.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 229/2564

2 8/10/2021 ค่าถ่ายเอกสารประชุมและอ่ืนๆ ต.ค.64 7,864.00                       7,864.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 230/2564

3 11/10/2021 ค่าวัสดุเช้ือเพลิง ประจำเดือน ก.ย.64 11,985.00                     11,985.00   เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 231/2564

4 28/10/2021 จ้างทำความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ เมืองทองธานี 29,960.00                     29,960.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินสุวรรณ์ เทคนิคัลเซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท อินสุวรรณ์ เทคนิคัลเซอร์วิสเซส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 234/2564

5 28/10/2021 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศอาคารเรียนรวม 1 18,190.00                     18,190.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 235/2564

6 29/10/2021 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 23,380.00                     23,380.00   เฉพาะเจาะจง มีพร้อมการค้า มีพร้อมการค้า เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 237/2564

7 29/10/2021 จ้างซ่อมเคร่ืองปั้มน้ำอาคารเรียนรวม 1 21,000.00                     21,000.00   เฉพาะเจาะจง นาย ศุภฤกษ์ ยินดี นาย ศุภฤกษ์ ยินดี เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 238/2564

สรุปการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565



ลำดับ งาน วงเงินท่ีจะขอซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

8 3/11/2021 จ้างบริการรถ 6 ล้อ สำหรับขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ 8,000.00                       8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย นายเอกชัย เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 239/2564

9 3/11/2021 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จำนวน 12 เคร่ือง เดือน ต.ค.64 35,982.12                     35,982.12   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 240/2564

10 11/11/2021 ซ้ือวัสดุเคร่ืองจ่ายเจลแอลกดฮอล์อัตโนมัติ 19,250.00                     19,250.00   เฉพาะเจาะจง มีพร้อมการค้า มีพร้อมการค้า เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 242/2564

11 11/11/2021 ซ้ือวัสดุแผ่นขัดพ้ืน 3,477.50                       3,477.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท สคิมเมอร์ พลัส จำกัด บริษัท สคิมเมอร์ พลัส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 243/2564

12 11/11/2021 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจำ เดือน ต.ค.64 7,390.00                       7,390.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 244/2564

13 16/11/2021 ค่าถ่ายเอกสารประชุมและอ่ืนๆ ต.ค.64 845.00                          845.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 250/2564

14 16/11/2021 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ต.ค.64 7,753.00                       7,753.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 251/2564

15 16/11/2021 ค่าถ่ายเอกสาร ระดับบัณฑิต(ป.โท) ต.ค.64 5,832.00                       5,832.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 252/2564

16 16/11/2021 ค่าถ่ายเอกสาร ระดับบัณฑิต(ป.เอก) ต.ค.64 15,531.00                     15,531.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 253/2564

17 22/11/2021 จ้างบริการรถตู้ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือน พย.64 13,400.00                     13,400.00   เฉพาะเจาะจง นาย วัชระ ฮะทะโชติ นาย วัชระ ฮะทะโชติ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 256/2564

สรุปการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565



ลำดับ งาน วงเงินท่ีจะขอซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

18 7/12/2021 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จำนวน 12 เคร่ือง เดือน พ.ย.64 35,831.36                     35,831.36   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 261/2564

19 จ้างบริการรถตู้ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือน ธค.64 46,900.00                     46,900.00   เฉพาะเจาะจง นาย วัชระ ฮะทะโชติ นาย วัชระ ฮะทะโชติ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 262/2564

20 จ้างบริการรถตู้ ระดับป.ตรี ประจําเดือน ธค.64 10,500.00                     10,500.00   เฉพาะเจาะจง นาย จีรศักด์ิ ริหัด นาย จีรศักด์ิ ริหัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 262.1/2564

21 13/12/2021 ซ้ือ สายรัเข้อมือ(Wristband) 23,874.38                     23,874.38   เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊ิฟ เคบิน จำกัด บริษัท ก๊ิฟ เคบิน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 263/2564

22 13/12/2021 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศชัน 2,3 อาคารเรียนรวม 1 56,924.00                     56,924.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 264/2564

23 13/12/2021 จ้างติดต้ังฟิล์มภายในอาคาร พ้ืนที่การศึกษาบางรัก 101,664.55                   101,664.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอชพี ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท เอชพี ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 265/2564

24 13/12/2021 จ้างปรับปรุงระบบจ่ายลมเย็น พ้ืนที่การศึกษาบางรัก 47,080.00                     47,080.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์ คูลล่ิง จำกัด บริษัท แกรนด์ คูลล่ิง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 266/2564

25 13/12/2021 ซ้ือโซลิดสเตตไดรฟ์(SSD) 107,000.00                   107,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 267/2564

26 13/12/2021 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจำ เดือน พ.ย.64 19,390.00                     19,390.00   เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 268/2564

27 15/12/2021 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในสำนักงาน 53,842.00                     53,842.00   เฉพาะเจาะจง มีพร้อมการค้า มีพร้อมการค้า เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 270/2564

28 16/12/2021 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮฉ 9097 3,438.45                       3,438.45     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เมืองเพชร จำกัด บริษัท โตโยต้า เมืองเพชร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 271/2564

29 21/12/2021 ทำป้ายช่ือคณะและป้ายห้องเรียน พ้ืนที่การศึกษาบางรัก 77,628.50                     77,628.50   เฉพาะเจาะจง หจก. วี ปร้ินท์ เซ็นเตอร์ หจก. วี ปร้ินท์ เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 274/2564

30 21/12/2021 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เอกสารเลเซอร์ 12,840.00                     12,840.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 275/2564

31 21/12/2021 ซ้ือเคร่ืองขัดพ้ืน 31,565.00                     31,565.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สคิมเมอร์ พลัส จำกัด บริษัท สคิมเมอร์ พลัส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 276/2564

32 21/12/2021 ซ้ือเคร่ืองทําน้ําเย็น-ร้อน 24,042.90                     24,042.90   เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 277/2564

33 21/12/2021 ซ้ือผ้าม่าน พ้ืนที่การศึกษาบางรัก 261,219.10                   261,219.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลูกไม้ดีไซน์ จำกัด บริษัท ลูกไม้ดีไซน์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 2782564

34 21/12/2021 ซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ 435,490.00                   435,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 279/2564

35 21/12/2021 ซ้ือกระดาษ A4 96,000.00                     96,000.00   เฉพาะเจาะจง มีพร้อมการค้า มีพร้อมการค้า เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 280/2564

36 23/12/2021 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ธ.ค.64 98,044.50                     98,044.50   เฉพาะเจาะจง สมาย ก๊อปปี้ สมาย ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 283/2564

37 23/12/2021 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ธ.ค.64 83,031.00                     83,031.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 284/2564

38 23/12/2021 ค่าถ่ายเอกสารประชุมและอ่ืนๆ ธ.ค.64 3,392.00                       3,392.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 2852564

39 24/12/2021 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ธ.ค.64 57,629.00                     57,629.00   เฉพาะเจาะจง สมาย ก๊อปปี้ สมาย ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 287/2564

40 30/12/2021 ซ้ือสายสัญญาณเสียงและปล๊ักไฟ 10,058.00                     10,058.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 292/2564

สรุปการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565



ลำดับ งาน วงเงินท่ีจะขอซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

41 6/1/2022 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี ธค 64 30,035.50                     30,035.50   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 5/2565

42 6/1/2022 ค่าถ่ายเอกสารประชุมและอ่ืนๆ ธ.ค.64 3,392.00                       3,392.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 6/2565

43 13/1/2022 ซ้ือครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนพ้ืนที่จัดการศึกษาบางรัก 448,044.47                   448,044.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 11/2565

44 13/1/2022 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองบดเมล็ดกาแฟแบบ Single dose 95,847.39                     95,847.39   เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จํากัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 12/2565

45 13/1/2022 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต(iPad) 455,991.20                   455,991.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 13/2565

46 17/1/2022 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจำ เดือน ธ.ค.64 17,990.00                     17,990.00   เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 17/2565

47 17/1/2022 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จำนวน 12 เคร่ือง เดือน ธ.ค.64 35,831.36                     35,831.36   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 18/2565

48 19/1/2022 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด 2,996.00                       2,996.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี ซัพพอร์ต จำกัด บริษัท เทคโนโลยี ซัพพอร์ต จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 22/2565

49 25/1/2022 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน บริเวณโถงกลาง อาคารเรียนรวม1 ช้ัน1 145,520.00                   145,520.00 เฉพาะเจาะจง เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 25/2565

สรุปการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565



ลำดับ งาน วงเงินท่ีจะขอซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

50 2/2/2022 ซ้ือหลอดไฟ 8,100.00                       8,100.00     เฉพาะเจาะจง มีพร้อมการค้า มีพร้อมการค้า เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 30/2565

51 2/2/2022 จ้างทำบันไดเหล็ก บริเวณอาคารเรียนรวม1 ช้ัน2 9,630.00                       9,630.00     เฉพาะเจาะจง เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 31/2565

52 2/2/2022 จ้างซ่อมระบบรับ-ส่งสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5,136.00                       5,136.00     เฉพาะเจาะจง หจก.คอมพิวเตอร์หัวหิน หจก.คอมพิวเตอร์หัวหิน เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 32/2565

53 3/2/2022 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ระดับป.ตรี มค65 9,298.50                       9,298.50     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 34/2565

54 3/2/2022 ค่าถ่ายเอกสารประชุมและอ่ืนๆ มค65 3,514.00                       3,514.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรัชซีร็อก ร้าน ไพรัชซีร็อก เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 35/2565

55 7/2/2022 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศช้ัน 2,3 อาคารเรียนรวม 1 155,364.00                   155,364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด บริษัท วินเทอร์ วินด์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 38/2565

56 7/2/2022 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำช้ัน 2,3 อาคารเรียนรวม 1 24,610.00                     24,610.00   เฉพาะเจาะจง เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เจ.ดี. แอนด์ ซี. จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 39/2565

57 7/2/2022 จ้างบริการรถตู้ ระดับป.ตรี เดือน กพ.65 28,000.00                     28,000.00   เฉพาะเจาะจง นาย จีรศักด์ิ ริหัด นาย จีรศักด์ิ ริหัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 40/2565

58 8/2/2022 โอนงบประมาณเป็นค่าใช่จ่ายโรงพิม สาขา นวัตกรรม 14,500.00                     14,500.00   เฉพาะเจาะจง โรงพิม มศก. โรงพิม มศก. เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 42/2565

59 8/2/2022 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จำนวน 12 เคร่ือง เดือน ม.ค.65 37,335.56                     37,335.56   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 43/2565

60 9/2/2022 ซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย(Core Switch) 117,700.00                   117,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด บริษัท มันตา โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 46/2565

61 22/2/2022 จ้างซ่อมแซมตาข่ายกันนก ช้ัน 2,3 อาคารเรียนรวม1 32,600.00                     32,600.00   เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์ คงม่ัน นายนิพนธ์ คงม่ัน เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 53/2565

62 23/2/2022 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจำ เดือน มค65 3,510.00                       3,510.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม หจก. ยุทธนาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 56/2565

63 28/2/2022 ซ้ือวัสดุ 11,280.00                     11,280.00   เฉพาะเจาะจง มีพร้อมการค้า มีพร้อมการค้า เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 60/2565

64 28/2/2022 ซ้ือวัสดุ 19,944.80                     19,944.80   เฉพาะเจาะจง บริษัท สคิมเมอร์ พลัส จำกัด บริษัท สคิมเมอร์ พลัส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พ.วจก. 61/2565

สรุปการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565


