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1 รายงานขอจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด           909,300.00           909,258.18 e-bidding บริษัท ซาวดสกรีน โซลูชั่น จํากัด             894,000.00 ราคาต่ําสุด 8/10/2564

2
รายงานขอซื้อวัสดุกอสรางและประปา จํานวน 2 

รายการ
10,004.50 10,004.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญชัยคาวัสดุ จํากัด 10,004.50 ราคาต่ําสุด 27/10/2564

3
รายงานขอจัดจางยายสายสื่อสารหลบแนวรถไฟฟา

ความเร็วสูงเชื่อมตอสนามบิน จํานวน 1  งาน
377,809.69 377,809.69 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด 

(มหาชน)
377,809.69 ราคาต่ําสุด 15/10/2564

4 รายงานขอซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 12 รายการ 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง นานา เทรดดิ้ง 3,081.60 ราคาต่ําสุด 28/10/2564

5 รายงานขอซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 656,980.00 656,980.00 คัดเลือก บริษัท ดีทรัซ จํากัด 656,980.00 ราคาต่ําสุด 15/10/2564

6
รายงานขอจัดซื้อบัตรเติมเงินเพื่อชําระคา Sim Card 

จํานวน 1 รายการ
48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 48,000.00 ราคาต่ําสุด 15/10/2564

7 จางเหมาดูแลเว็บไซต             36,000.00            36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสฎฐวุฒิ  ทิพยกรรภิรมย 36,000.00              ราคาต่ําสุด 12/10/2564

8 จางเหมาดูแลเว็บไซต             36,000.00            36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุส  ไพวรรณ 36,000.00              ราคาต่ําสุด 12/10/2564

9 จางเหมาดูแลเว็บไซต             36,000.00            36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร ศอกจะบก 36,000.00              ราคาต่ําสุด 12/10/2564

                                                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง                                                                      แบบสขร.1

หนวยงาน/โครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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10 จางเหมาบริการเชาทรัพยสิน                 746.28                746.28 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟูจิฟลม บิสซีเสน อินโนเวชั่น 746.28                  ราคาต่ําสุด 29/10/2564

11 รายงานขอจัดจางบริการ จํานวน 1 รายการ             15,600.00            15,600.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไลภรณ  พัฒนะพรหม 15,600.00              ราคาต่ําสุด 1/10/2564

12 รายงานขอจัดจางบริการ จํานวน 1 รายการ             15,600.00            15,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  โททัสสะ 15,600.00              ราคาต่ําสุด 1/10/2564

13
งานจางเหมาทําความสะอาดอาคารและแรงงานขน

ยาย เดือน ต.ค.-พ.ย. 2564
        6,937,452.00        6,937,452.00 เจาะจง บจก.ซ.ีซ.ีออล เซอรวิส 6,937,452.00          จางตอเนื่อง

ร.สอ.3/2565 ลว.

15/10/2564

15
รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน 12 รายการ
              5,231.23              5,231.23 เฉพาะเจาะจง ทรัพยมงคล 5,231.23               ราคาต่ําสุด 10/10/2564

16 รายงานขอซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ             14,124.00            14,124.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดารโก เน็ท 14,124.00              ราคาต่ําสุด 10/10/2564

17
รายงานขอจางเหมาบุคลากรชวยปฏิบัติงาน จํานวน 

1 อัตรา ตั้งแต  ต.ค.64-มี.ค. 65
          168,000.00           168,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัณฑิลา  ไกรสุทธิ์ 168,000.00            ราคาต่ําสุด 1/10/2564

18
รายงานขอจางเหมาบุคลากรชวยปฏิบัติงาน จํานวน 

1 อัตรา ตั้งแต  ต.ค.64-มี.ค. 65
          108,000.00           108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษสิทธิ์  ชนรักสุข 108,000.00            ราคาต่ําสุด 1/10/2564

19 รายงานขอจางเชา Server จํานวน 1 งาน             12,000.00            12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล  จิรูปถัมป 12,000.00              ราคาต่ําสุด 15/10/2564

20 รายงานขอซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2 รายการ               3,852.00              3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญชัยคาวัสดุ จํากัด 3,852.00               ราคาต่ําสุด 15/10/2564

21 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ             10,272.00            10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 10,272.00              ราคาต่ําสุด 14/10/2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก 

  โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

22 รายงานขอจัดซื้อพวงหรีด จํานวน 1 รายการ               2,200.00              2,200.00 เฉพาะเจาะจง รานพวงหรีด "พวงหรีดธรรมะ" 2,200.00               ราคาต่ําสุด 1/10/2564

23 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ             26,880.00            26,880.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 26,880.00              ราคาต่ําสุด 28/10/2564

24 รายงานขอจัดซื้อพวงหรีด จํานวน 1 รายการ               3,000.00              3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานปาริชาต ฟลอรีสท 3,000.00               ราคาต่ําสุด 29/10/2564

25 รายงานขอจัดซื้อกระเชาผลไม จํานวน 1 รายการ               6,000.00              6,000.00 เฉพาะเจาะจง บานผลไม ตลาดเสรีมารเก็ต 6,000.00               ราคาต่ําสุด 29/10/2564

26
รายงานขอจัดจางออกแบบงานประชาสัมพันธกิจกรรมสถาบัน 

จํานวน 1 รายการ
            18,500.00            18,500.00 เฉพาะเจาะจง มหานครอิงคเจ็ท แอนด ออฟเซ็ท 18,500.00              ราคาต่ําสุด 15/10/2564

27 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ             11,235.00            11,235.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบสทคิวพีกรุป จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)
11,235.00              ราคาต่ําสุด 28/10/2564

28 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 1 รายการ             20,544.00            20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ จํากัด 20,544.00              ราคาต่ําสุด  16/11/2564

29 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 1 รายการ               1,155.60              1,155.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดารโกเน็ท 1,155.60               ราคาต่ําสุด  19/11/2564

30 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 3 รายการ               4,000.00              4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอาโกว-เจเกียว 4,000.00               ราคาต่ําสุด  24/11/2564

31 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 44 รายการ             77,182.62            77,182.62 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี.ดับบลิว.ด.ีอิเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด และหางหุนสวนจํากัด บรรณ

สารสเตชั่นเนอรี่

77,182.62              ราคาต่ําสุด  23/11/2564
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32 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 1 รายการ             13,920.00            13,920.00 เฉพาะเจาะจง หลวิชัยตรายาง 13,920.00              ราคาต่ําสุด  26/11/2564

33 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 2 รายการ             57,245.00            57,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 57,245.00              ราคาต่ําสุด  29/11/2564

34 รายงานขอซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 24 รายการ 49,072.20 49,072.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ที ทรัพยเจริญ เครื่องเย็น จํากัด 49,072.20 ราคาต่ําสุด 2/11/2564

35
รายงานขอจัดจางซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ  

จํานวน 1 รายการ
3,584.50 3,584.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารม คอรปอเรชั่น จํากัด 3,584.50 ราคาต่ําสุด 12/11/2564

36
รายงานจัดจางซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ จํานวน 

1รายการ
          6,500.00          6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรณพิษ   ใหมผึ้ง 6,500.00            ราคาต่ําสุด 24/11/2564

37
รายงานขอซื้อวัสดุกอสรางและประปา จํานวน 29 

รายการ
66,350.70 66,350.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญชัยคาวัสดุ จํากัด 66,350.70 ราคาต่ําสุด 19/11/2564

38 รายงานขอซื้อวัสดุสํานักงาน   จํานวน 3 รายการ 1,358.90 1,358.90 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดารโก เน็ท 1,358.90 ราคาต่ําสุด 15/11/2564

39 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน18 รายการ             26,468.79              7,314.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด 7,314.25               ราคาต่ําสุด 23/11/2564

40 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฯ             15,327.75            15,327.75 เฉพาะเจาะจง บกจ.โฟนิกซ 15,327.75              ราคาต่ําสุด 22/11/2564

41 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฯ             37,878.00            37,878.00 เฉพาะเจาะจง บกจ.โฟนิกซ 37,878.00              ราคาต่ําสุด 5/11/2564

42 จางเหมาบริการ (เดินสายโทรศัพทฯ)               6,420.00              6,420.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ที แอนด ที คอมมูนิเคชั่น 6,420.00               ราคาต่ําสุด 19/11/2564
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43 จัดซื้อวัสดสํานักงานใชไป             10,700.00            10,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็ม. วอเตอร 10,700.00              ราคาต่ําสุด 15/11/2564

44 จางเหมาบริการพิมพสติ๊กเกอร               1,284.00              1,284.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มีนเซอรวิส 1,284.00               ราคาต่ําสุด 8/11/2564

45 จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑและการแพทย               4,500.00              4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอลคอมพเทค 4,500.00               ราคาต่ําสุด 26/11/2564

46 รายงานขอจัดจางบริการ จํานวน 1 รายการ               3,050.46              3,050.46 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อินโนเวชั่น 

(ประเทศไทย) จํากัด
3,050.46               ราคาต่ําสุด 6/11/2564

47 รายงานขอจัดจางบริการ จํานวน 1 รายการ                 802.44                802.44 เฉพาะเจาะจง
บริษัท  ฟูจิฟลม บิสซิเนส อินโนเวชั่น 

(ประเทศไทย) จํากัด
802.44                  ราคาต่ําสุด 6/11/2564

48 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ             19,040.00            19,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 19,040.00              ราคาต่ําสุด 30/11/2564

49 รายงานขอซื้อวัสดุการศึกษาจํานวน 2 รายการ               4,173.00              4,173.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท  โปรเฟสชั่นแนลฮีตติ้ง  เฟอรเนส 

จํากัด
4,173.00               ราคาต่ําสุด 24/11/2564

50
ปรับปรุงหองปฏิบัติการดานอุตสาหกรรมอาหาร

อาคารปฏิบัติการ (ตึกเห็ด2)
      20,202,200.00       20,202,200.00 e-bidding บจก.ที.เค.พี อินเทลลิเจนท 17,129,000.00        ราคาต่ําสุด

อก.10/2565 ลว.

29/11/2564

52
รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน 6 รายการ
            42,810.70            42,810.70 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดารโก เน็ท 42,810.70              ราคาต่ําสุด 1/11/2564

53
รายงานขอจางเหมาติดตั้ง LED TV แสดงการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 1 งาน
          119,529.70           119,529.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท อปริมาณ อินเตอร เทรดดิ้ง จํากัด 119,529.70            ราคาต่ําสุด 16/11/2564

54 รายงานขอซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ               1,625.00              1,625.00 เฉพาะเจาะจง เจริญสโตร 1,625.00               ราคาต่ําสุด 20/11/2564
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55 รายงานขอซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1 รายการ               3,370.50              3,370.50 เฉพาะเจาะจง ทรัพยมงคล 3,370.50               ราคาต่ําสุด 3/11/2564

56 รายงานขอซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3 รายการ               2,470.00              2,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หางผาใบราชวงศ จํากัด 2,470.00               ราคาต่ําสุด 10/11/2564

57
รายงานขอจัดจางทําเอกสารประชาสัมพันธสถาบัน  

จํานวน 7 รายการ
              6,225.26              6,225.26 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีน เวอรวิส ซัพพลาย 6,225.26               ราคาต่ําสุด 10/11/2564

58 รายงานขอจัดซื้อกระเชาดอกไมสด จํานวน 1 รายการ               3,000.00              3,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด จิราฟลาวเวอร 3,000.00               ราคาต่ําสุด 2/11/2564

59 รายงานขอจัดซื้อกระเชาผลไม จํานวน 1 รายการ               3,000.00              3,000.00 เฉพาะเจาะจง บานผลไม ตลาดเสรีมารเก็ต 3,000.00               ราคาต่ําสุด 5/11/2564

60 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ             21,357.20            21,357.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด 

จํากัด
21,357.20              ราคาต่ําสุด 2/11/2564

61 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ             12,369.20            12,369.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด 

จํากัด
12,369.20              ราคาต่ําสุด 2/11/2564

62 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ               2,990.00              2,990.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน)
2,990.00               ราคาต่ําสุด 5/11/2564

63
รายงานขอจัดจางออกแบบงานกิจกรรมสถาบัน 

จํานวน 1 รายการ
            19,400.00            19,400.00 เฉพาะเจาะจง มหานครอิงคเจ็ท แอนด ออฟเซ็ท 19,400.00              ราคาต่ําสุด 18/11/2564

64 รายงานขอจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ               8,132.00              8,132.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด 

จํากัด
8,132.00               ราคาต่ําสุด 26/11/2564

65 รายงานขอจัดซื้อพวงหรีด จํานวน 1 รายการ               2,500.00              2,500.00 เฉพาะเจาะจง บุญกุศุล พวงหรีด เดลิเวอรี่ 2,500.00               ราคาต่ําสุด 18/11/2564
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66
รายงานขอจัดจางออกแบบและพิมพสติ๊กเกอรกิจกรรม จํานวน 1

 รายการ
            29,240.00            29,240.00 เฉพาะเจาะจง นายเดนศักดิ์   นุขุนทด 29,240.00              ราคาต่ําสุด 18/11/2564

67 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ               3,948.30              3,948.30 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด 

จํากัด
3,948.30               ราคาต่ําสุด 26/11/2564

68 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ               6,580.50              6,580.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 6,580.50               ราคาต่ําสุด 26/11/2564

69
รายงานขอจัดจางพิมพภาพทําเนียบอธิการบดีพรอมใสกรอบ 

จํานวน 1 รายการ
            13,900.00            13,900.00 เฉพาะเจาะจง นายนิมิตร   หงิมสูงเนิน 13,900.00              ราคาต่ําสุด 30/11/2564

70
รายงานขอจัดจางซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ 

จํานวน 1 รายการ
              9,576.50              9,576.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด 

จํากัด
9,576.50               ราคาต่ําสุด 26/11/2564

71
รายงานขอจัดจางติดตั้งไวนิลประชาสัมพันธกิจกรรม 

จํานวน 1 รายการ
            19,500.00            19,500.00 เฉพาะเจาะจง มหานครอิงคเจ็ท แอนด ออฟเซ็ท 19,500.00              ราคาต่ําสุด 18/11/2564

72
รายงานขอจัดจางเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต จํานวน 

1 รายการ
            78,000.00            78,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรุจ  แซลิ้ม 78,000.00              ราคาต่ําสุด 19/11/2564

73 รายงานขอจัดซื้อวัครุภัณฑการศึกษา จํานวน 3 ชุด         5,084,700.00        5,084,700.00 e-bidding บริษัท ยูนิ อารค  จํากัด           3,370,500.00 ราคาต่ําสุด
วศ.14/2565 ลว.

2/12/2564

74 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 6 รายการ             19,054.40            19,054.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี.ดับบลิว.ด.ีอิเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด และหางหุนสวนจํากัด บรรณ

สารสเตชั่นเนอรี่

19,054.40              ราคาต่ําสุด  3/12/2564

75 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 1 รายการ               3,852.00              3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรโปรดักสยูไนเต็ด จํากัด 3,852.00               ราคาต่ําสุด  7/12/2564
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76 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 4 รายการ               4,416.00              4,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ด.ีอิเตอรเนชั่นแนล จํากัด 4,416.00               ราคาต่ําสุด  7/12/2564

77 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 2 รายการ               5,790.60              5,790.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 5,790.60               ราคาต่ําสุด  15/12/2564

78 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 2 รายการ               1,540.80              1,540.80 เฉพาะเจาะจง นานา เทรดดิ้ง 1,540.80               ราคาต่ําสุด  27/12/2564

79 รายงานขอจัดซื้อวัครุภัณฑการศึกษา จํานวน 7 ชุด         6,156,100.00        6,156,100.00 e-bidding บริษัท เซปทิลเลียน  จํากัด           5,949,888.00 ราคาต่ําสุด
วศ.17/2565 ลว.

14/12/2564

80 รายงานขอซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ           222,300.00           222,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอลีท ซีสเต็มส จํากัด 222,239.00 ราคาต่ําสุด 20/12/2564

81
รายงานขอจัดจางปรับปรุงทางเดินดานหนาโรงเรียน

สาธิตนานาชาติพระจอมเกลา จํานวน 1 รายการ
          250,000.00           250,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขจรศักดิ์  ประสาทพันธ 249,400.50            ราคาต่ําสุด 17/12/2564

82
รายงานขอจางปรับปรุงปายรถเมยสถานีลาดกระบัง 

จํานวน 1 รายการ
174,600.00 174,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พอเพียง ไซน โปรดักชั่น 174,600.00 ราคาต่ําสุด 14/12/2564

83
รายงานขอซื้อวัสดุกอสรางและประปา จํานวน 4 

รายการ
4,954.10 4,954.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยถาวร ฮารดแวร จํากัด 4,954.10 ราคาต่ําสุด 22/12/2564

84 รายงานขอซื้อวัสดุกไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1 รายการ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินซิส จํากัด 80,250.00 ราคาต่ําสุด 28/12/2564

85 จางเหมาบริการ ติดฟลมกรองแสงฯ ฟลม 3M             54,891.00            54,891.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอชพี ซิสเต็มส 54,891.00              ราคาต่ําสุด 27/12/2564
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86 จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑและการแพทย               5,457.00              5,457.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บีไทยคอนเนคท 5,457.00               ราคาต่ําสุด 27/12/2564

87 จางเหมาบริการ ทําปฏิทินตั้งโตะ             27,285.00            27,285.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลเดน ไทม พริ้นติ้ง 27,285.00              ราคาต่ําสุด 27/12/2564

88 จัดซื้อวัสดุสํานักงานใชไป               3,645.98              3,645.98 เฉพาะเจาะจง บจก.อินเทค พรีเมียร 3,645.98               ราคาต่ําสุด 12/12/2564

89 จัดซื้อวัสดุสํานักงานใชไป               1,600.00              1,600.00 เฉพาะเจาะจง รานไพศาลอิเลคโทรนิก 1,600.00               ราคาต่ําสุด 12/12/2564

90 จางเหมาบริการพิมพใบทรานสคริป             64,200.00            64,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง 64,200.00              ราคาต่ําสุด 2/12/2564

91 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน               8,590.00              8,590.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเดีย เมคเกอร เทคโนโนยี 8,590.00               ราคาต่ําสุด 20/12/2564

92 จัดซื้อวัสดุสํานักงานใชไป                 750.00                750.00 เฉพาะเจาะจง หลวิชัยตรายาง 750.00                  ราคาต่ําสุด 20/12/2564

93 จางเหมาบริการซอมแซมครุภัณฑ(บันไดเลื่อน)             23,540.00            23,540.00 เฉพาะเจาะจง บจก. อี.ซ.ีจี คอรปอเรชั่น 23,540.00              ราคาต่ําสุด 29/12/2564

94 จางเหมาบริการซอมแซมครุภัณฑ(ลิฟตโดยสาร)             30,291.70            30,291.70 เฉพาะเจาะจง บจก. อี.ซ.ีจี คอรปอเรชั่น 30,291.70              ราคาต่ําสุด 29/12/2564

95 ซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ               3,638.00              3,638.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอรโปรดักสยูไนเต็ด 3,638.00               ราคาต่ําสุด 1/12/2564

96 จางเหมาบริการเว็บไซตเพื่อออแบบสื่อฯ               3,770.00              3,770.00 เฉพาะเจาะจง Canva Pty Ltd. 3,770.00               ราคาต่ําสุด 23/12/2564
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97 จางเหมาบริการเว็บไซตเพื่อออแบบสื่อฯ               3,770.00              3,770.00 เฉพาะเจาะจง Canva Pty Ltd. 3,770.00               ราคาต่ําสุด 23/12/2564

98 รายงานขอจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ               8,977.30              8,977.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ จํากัด 8,977.30               ราคาต่ําสุด 16/12/2564

99 รายงานขอจัดซื้อวัสดุไฟฟา  จํานวน 3 รายการ               5,671.00              5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 5,671.00               ราคาต่ําสุด 27/12/2564

100 รายงานขอจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฯ จํานวน 2 รายการ               4,494.00              4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพ โรด จํากัด 4,494.00               ราคาต่ําสุด 27/12/2564

101 รายงานขอซื้อวัสดุการศึกษาจํานวน 1 รายการ               8,560.01              8,560.01 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีบี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) 

จํากัด
8,560.00               ราคาต่ําสุด 8/12/2564

102 รายงานขอซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1 รายการ               8,474.40              8,474.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามมารวย จํากัด 30,000.00              ราคาต่ําสุด 21/12/2564

103
รายงานขอจัดจางการจัดจางโครงการยกยอง  จํานวน

 1 รายการ
                46,000                46,000 เฉพาะเจาะจง หองภาพเอกรินทร 18,900.00              ราคาต่ําสุด 17/12/2564

104
รายงานขอจัดจางการจัดจางโครงการยกยองเชิดชู

เกียรติ  บุคลากร จํานวน 1 รายการ
                15,000                15,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ จรรยารักษกุล 15,000.00              ราคาต่ําสุด 14/12/2564

105 รายงานขอซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 งาน             13,375.00            13,375.00 เฉพาะเจาะจง นานาเทรดดิ้ง 13,375.00              ราคาต่ําสุด 13/12/2564

106
งานจางเหมาทําความสะอาดอาคารและแรงงานขน

ยาย เดือน ธ.ค.2564-ก.ย.2566
      80,980,317.80       80,980,317.80 e-bidding บจก.ธีภพ กรุป 77,777,777.00        คะแนนสูงสุด

ร.สอ.13/2565 ลว.

29/11/2564

107
รายงานขอซื้อกระเชาของขวัญปใหม จํานวน 19 

กระเชา
            38,000.00            38,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมคิด  สุขสด 38,000.00              ราคาต่ําสุด 13/12/2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก 

  โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

108 รายงานขอจางเหมาประชาสัมพันธ จํานวน 1 งาน             20,000.00            20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมุทิตา  มาตยาขัน 20,000.00              ราคาต่ําสุด 15/12/2564

109 รายงานขอซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ               3,210.00              3,210.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดารโก เน็ท 3,210.00               ราคาต่ําสุด 13/12/2564

110
รายงานขอซื้อวัสดุกอสรางและประปา จํานวน 7 

รายการ
            54,987.30            54,987.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญชัยคาวัสดุ จํากัด 54,987.30              ราคาต่ําสุด 17/12/2564

111 รายงานขอซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 รายการ             13,100.00            13,100.00 เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย  สงเพ็ชร 13,100.00              ราคาต่ําสุด 18/12/2564

112 รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ             19,900.00            19,900.00 เฉพาะเจาะจง รานปรีดาเภสัช 19,900.00              ราคาต่ําสุด 15/12/2564

113 รายงานขอซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 รายการ           267,979.80           267,979.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอริกซ สปอรต จํากัด 267,979.80            ราคาต่ําสุด 15/12/2564

114 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ               1,050.00              1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานหลวิชัย ตรายาง 1,050.00               ราคาต่ําสุด 15/12/2564

115 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ             41,323.40            41,323.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด 

จํากัด
41,323.40              ราคาต่ําสุด 9/12/2564

116 รายงานขอจัดซื้อพวงหรีด จํานวน 1 รายการ               3,000.00              3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานปาริชาต ฟลอรีสท 3,000.00               ราคาต่ําสุด 1/12/2564

117
รายงานขอจัดจางทําเอกสารประชาสัมพันธสถาบัน  

จํานวน 11 รายการ
            36,428.15            36,428.15 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีน เวอรวิส ซัพพลาย 36,428.15              ราคาต่ําสุด 14/12/2564

118 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ               5,243.00              5,243.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด 

จํากัด
5,243.00               ราคาต่ําสุด 16/12/2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก 

  โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

119 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ               4,379.00              4,379.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด 4,379.00               ราคาต่ําสุด 15/12/2564

120
รายงานขอจัดซื้อโปรแกรมและซอฟตแวร จํานวน 9 

รายการ
          273,920.00           273,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เท็นซอฟท จํากัด 273,920.00            ราคาต่ําสุด 13/12/2564

121
รายงานขอจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2 

รายการ
            13,449.90            13,449.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด 

จํากัด
13,449.90              ราคาต่ําสุด 9/12/2564

122 รายงานขอจัดซื้อกระเชาผลไม จํานวน 1 รายการ               3,000.00              3,000.00 เฉพาะเจาะจง บานผลไม ตลาดเสรีมารเก็ต 3,000.00               ราคาต่ําสุด 8/12/2564

123 รายงานขอจัดซื้อกระเชาผลไม จํานวน 1 รายการ               6,000.00              6,000.00 เฉพาะเจาะจง บานผลไม ตลาดเสรีมารเก็ต 6,000.00               ราคาต่ําสุด 8/12/2564

124
รายงานขอจัดซื้ออาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 

14 รายการ
              3,492.50              3,492.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 3,492.50               ราคาต่ําสุด 13/12/2564

125
รายงานขอจัดจางซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ 

จํานวน 1 รายการ
              9,300.00              9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด 9,300.00               ราคาต่ําสุด 8/12/2564

126
รายงานขอจัดซื้อกลองของขวัญปใหม จํานวน 1 

รายการ
          367,500.00           367,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน)
367,500.00            ราคาต่ําสุด 7/12/2564

127 รายงานขอจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 4 รายการ             58,550.40            58,550.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด 

จํากัด
58,550.40              ราคาต่ําสุด 29/12/2564

128 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 1 รายการ               1,200.00              1,200.00 เฉพาะเจาะจง หลวิชัยตรายาง 1,200.00               ราคาต่ําสุด  5/1/2565

129 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 1 รายการ               8,025.00              8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรโปรดักสยูไนเต็ด จํากัด 8,025.00               ราคาต่ําสุด  12/1/2565



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
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เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

130 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 2 รายการ             57,245.00            57,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 57,245.00              ราคาต่ําสุด  10/1/2565

131 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 5 รายการ               7,554.20              7,554.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดารโกเน็ท 7,554.20               ราคาต่ําสุด  19/1/2656

132 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 18 รายการ             22,319.92            22,319.92 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี.ดับบลิว.ด.ีอิเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด และหางหุนสวนจํากัด บรรณ

สารสเตชั่นเนอรี่

22,319.92              ราคาต่ําสุด  19/1/2565

133 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 1 รายการ             20,544.00            20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ จํากัด 20,544.00              ราคาต่ําสุด  19/1/2565

134 รายงานขอจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 20 ชุด         1,029,000.00        1,029,000.00 e-bidding บริษัท ซูเพิรบ คอมพ จํากัด           1,000,000.00 ราคาต่ําสุด
ร.วศ.25/2565 ลว.

26/1/2565

135
รายงานขอซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  จํานวน 1 

รายการ
415,160.00 415,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกสวัสดิ์  จํากัด 415,160.00 ราคาต่ําสุด 7/1/2565

136
รายงานขอจางซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ   จํานวน

 1 รายการ
            19,000.00            19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรณพิษ   ใหมผึ้ง 19,000.00              ราคาต่ําสุด 7/1/2565

137 รายงานขอซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน 6 รายการ 19,308.15 19,308.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.ที.เอส โปร เซ็นเตอร จํากัด 19,308.15 ราคาต่ําสุด 27/1/2565

138
รายงานขอซื้อวัสดุกอสรางและประปา  จํานวน 16 

รายการ
13,123.55 13,123.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญชัยคาวัสดุ จํากัด 13,123.55 ราคาต่ําสุด 7/1/2565

139 รายงานขอซื้อจัดซื้อวัสดุแตงกาย   จํานวน 1 รายการ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีโชค  ลีลาภูมิพงศชัย 23,000.00 ราคาต่ําสุด 18/1/2565



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

140 จางเหมาบริการทําโปสเตอรติดบอรด               1,235.85              1,235.85 เฉพาะเจาะจง หจก.มีนเซอรวิส 1,235.85               ราคาต่ําสุด 28/1/2565

141 จัดซื้อวัสดุ หนังสือ วารสานและตํารา               6,606.00              6,606.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชียบูคส 6,606.00               ราคาต่ําสุด 13/1/2565

142 จัดซื้อวัสดุ หนังสือ วารสานและตํารา               6,606.00              6,606.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียบูคส 6,606.00               ราคาต่ําสุด 13/1/2565

143 จางเหมาบริการ Pedagoty Officer             60,000.00            60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถึงดิน  วิฆเนศ 60,000.00              ราคาต่ําสุด 14/1/2565

144
รายงานขอจัดซื้อครุภัฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 

รายการ
            27,809.30            27,809.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรโปรดักสยูไนเต็ด จํากัด 27,809.30              ราคาต่ําสุด 28/1/2565

145
รายงานขอจางซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ จํานวน 1

 รายการ
              8,700.00              8,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจ แอนด พี ปริ้นเซอรวิส 8,700.00               ราคาต่ําสุด 26/1/2565

146 ปรับปรุงหองเรียนรูดิจิทัลทางวิชาการ       14,321,900.00       14,321,900.00 e-bidding กิจการรวมคา ไอเอฟวัน 14,299,000.00        ราคาต่ําสุด
ชพ.25/2565 ลว.

12/1/2565

147
ปรับปรุงหองเรียนและหองบรรยาย อาคารเรียนรวม

ดานวิทยาศาสตร
      20,369,800.00       20,369,800.00 e-bidding

กิจการคารวม บจก.เบสท เวิรค (ไทย

แลนด และ บจก.เฟรสคอน คอนสตรัคชั่น
17,490,000.00        ราคาต่ําสุด

วท.30/2565 ลว.

28/1/2565

148
รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 

จํานวน 2 รายการ
            11,700.00            11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริทึ่ม บลิช จํากัด 11,700.00              ราคาต่ําสุด 5/1/2565

149
รายงานขอซื้อวัสดุกอสรางและประปา จํานวน 6 

รายการ
            23,518.60            23,518.60 เฉพาะเจาะจง ทรัพยมงคล 23,518.60              ราคาต่ําสุด 7/1/2565

150 รายงานขอซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6 รายการ             12,200.00            12,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชนัยพัฒน รัตนวัฒนากูล 12,200.00              ราคาต่ําสุด 4/1/2565



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก 

  โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

151 รายงานขอซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 3 รายการ               7,395.00              7,395.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรี เมด ทรีดี จํากัด 7,395.00               ราคาต่ําสุด 17/1/2565

152
รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 

จํานวน 2 รายการ
              8,392.00              8,392.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ แคล เฮลท จํากัด 8,392.00               ราคาต่ําสุด 11/1/2565

153
รายงานขอจัดจางลอกสติ๊กเกอรออกพรอมทําความสะอาด 

จํานวน 1 รายการ
            12,840.00            12,840.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พอเพียง ไซน โปรดักชั่น 12,840.00              ราคาต่ําสุด 13/1/2565

154
รายงานขอจัดจางทําเอกสารประชาสัมพันธสถาบัน  

จํานวน 12 รายการ
            32,231.61            32,231.61 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีน เวอรวิส ซัพพลาย 32,231.61              ราคาต่ําสุด 11/1/2565

155 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ               6,580.50              6,580.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 6,580.50               ราคาต่ําสุด 12/1/2565

156
รายงานขอจัดจางทําสติ๊กเกอรติดหนาลิฟตพรอมติดตั้ง จํานวน 1

 รายการ
            11,770.00            11,770.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พอเพียง ไซน โปรดักชั่น 11,770.00              ราคาต่ําสุด 31/1/2565

157
รายงานขอจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน

 5 รายการ
          213,764.60           213,764.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด 

จํากัด
213,764.60            ราคาต่ําสุด 21/1/2565

159 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 20 รายการ             50,802.78            50,802.78 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี.ดับบลิว.ด.ีอิเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด และหางหุนสวนจํากัด บรรณ

สารสเตชั่นเนอรี่

50,802.78              ราคาต่ําสุด  7/2/2565

160 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 1 รายการ             43,121.00            43,121.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ จํากัด 43,121.00              ราคาต่ําสุด  7/2/2565

161 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 1 รายการ             47,080.00            47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 47,080.00              ราคาต่ําสุด  7/2/2565



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก 

  โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

162 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 3 รายการ               4,500.00              4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานอาโกวปอม 4,500.00               ราคาต่ําสุด  7/2/2565

163 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 5 รายการ               9,577.92              9,577.92 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดารโกเน็ท 9,577.92               ราคาต่ําสุด  28/2/2565

164 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 1 รายการ             13,567.60            13,567.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ จํากัด 13,567.60              ราคาต่ําสุด  28/2/2565

165 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 18 รายการ             21,436.70            21,436.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี.ดับบลิว.ด.ีอิเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด และหางหุนสวนจํากัด บรรณ

สารสเตชั่นเนอรี่

21,436.70              ราคาต่ําสุด  28/2/2565

166 บันทึกรายงานขอซื้อ/จาง (พจ.1) จํานวน 1 รายการ             18,992.50            18,992.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรโปรดักสยูไนเต็ด จํากัด 18,992.50              ราคาต่ําสุด
อว 7001.14/4354

 ลว.14/2/2565

167 บันทึกรายงานขอซื้อ/จาง (พจ.1) จํานวน 1 รายการ               5,136.00              5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรโปรดักสยูไนเต็ด จํากัด 5,136.00               ราคาต่ําสุด
อว 7001.14/5599

 ลว.23/3/2565

168 รายงานขอซื้อวัสดุยานพาหนะ จํานวน 14  รายการ 41,955.77 41,955.77 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดารโก เน็ท 41,955.77 ราคาต่ําสุด 17/2/2565

169 รายงานขอซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 8 รายการ 2,920.03 2,920.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ที ทรัพยเจริญ เครื่องเย็น จํากัด 2,920.03 ราคาต่ําสุด 24/2/2565

170
รายงานขอซื้อวัสดุงานบานงานครัวใชไป จํานวน 1  

รายการ
3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลู บลู โอเชี่ยน จํากัด 3,210.00 ราคาต่ําสุด 18/2/2565

171
รายงานขอซื้อวัสดุกอสรางและประปา จํานวน 2 

รายการ
12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยถาวร ฮารดแวร จํากัด 12,412.00 ราคาต่ําสุด 8/2/2565



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก 

  โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

172 รายงานขอจางเหมาบริการ จํานวน 1 รายการ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พอเพียง ไซน โปรดักชั่น 64,200.00 ราคาต่ําสุด 7/2/2565

173
ขออนุมัติตออายุสมาชิกคาบริการระบบวารสาร

ออนไลนของระบบ ThaiJO 2.0
            10,700.00            10,700.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 10,700.00              ราคาต่ําสุด 21/2/2565

174 ขอใหจัดหาวัสดุแอลกอฮอล  จํานวน 3 รายการ             33,416.10            33,416.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขนิษฐา เรียลบิวตี้ คอสเมติก 33,416.10              ราคาต่ําสุด 24/2/2565

175 จางเหมาบริการ พิมพแผนพับ และสติ๊กเกอร             10,988.90            10,988.90 เฉพาะเจาะจง หจก.มีนเซอรวิส 10,988.90              ราคาต่ําสุด 11/2/2565

176
จางเหมาบริการ ออกแบบและจัดสถานที่ พรอมรื้น

ถอนฯ
            13,800.00            13,800.00 เฉพาะเจาะจง มหานครอิงคเจ็ท แอนด ออฟเซ็น 13,800.00              ราคาต่ําสุด 10/2/2565

177 จัดซื้อวัสดุ ชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK)             10,395.00            10,395.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กีกา เกมส 10,395.00              ราคาต่ําสุด 14/2/2565

178 จางเหมาบริการ ทําของที่ระลึก (โลฯ)             88,275.00            88,275.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม แฮนเมด โทรฟ 88,275.00              ราคาต่ําสุด 9/2/2565

179 จางเหมาบริการ พิมพนามบัตร             10,640.00            10,640.00 เฉพาะเจาะจง รานทริปเปลเอ็น 10,640.00              ราคาต่ําสุด 9/2/2565

180 จางเหมาบริการ ทําของที่ระลึก             19,800.00            19,800.00 เฉพาะเจาะจง R&M 19,800.00              ราคาต่ําสุด 3/2/2565

181 จางเหมาบริการ ติดตั้งจอ LED และเวที พรอมรื้นถอน             48,000.00            48,000.00 เฉพาะเจาะจง บกจ.เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท 48,000.00              ราคาต่ําสุด 14/2/2565

182 จัดซื้อวัสดุกีฬาและชมรมมตางๆ               7,560.00              7,560.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แกรนดมารเก็ตติ้ง 7,560.00               ราคาต่ําสุด 11//2/2565
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หรือจาง

183 จางเหมาบริการ ระบบติดตามและแจงเตือน             16,050.00            16,050.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แพร็กมาเทตโนโลยี 16,050.00              ราคาต่ําสุด 18/2/2565

184 จัดซื้อวัสดุสํานักงานใชไป               2,840.00              2,840.00 เฉพาะเจาะจง Posterior Decoration 2,840.00               ราคาต่ําสุด 12/2/2565

185 จางเหมาบริการพิมพสติ๊กเกอรสีพรอมติดตั้ง             22,346.95            22,346.95 เฉพาะเจาะจง หจก.มีนเซอรวิส 22,346.95              ราคาต่ําสุด 11/2/2565

186 จัดซื้อวัสดุแตงกาย             28,676.00            28,676.00 เฉพาะเจาะจง บกจ.มิลาโน ยูนิฟอรม 28,676.00              ราคาต่ําสุด 24/2/2565

187 จางเหมาบริการปรับแตงเครื่องขายเสมือนฯ             10,000.00            10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แพร็กมาเทตโนโลยี 10,000.00              ราคาต่ําสุด 9/2/2565

188 จัดซื้อวัสดุสํานักงานใชไป             11,270.00            11,270.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเวลอป ทู ยู 11,270.00              ราคาต่ําสุด 24/2/2565

189 จัดซื้อวัสดุสํานักงานใชไป             21,400.00            21,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดารโก เน็ท 21,400.00              ราคาต่ําสุด 25/2/2565

190 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว               9,897.50              9,897.50 เฉพาะเจาะจง บจก.แพร็กมาเทตโนโลยี 9,897.50               ราคาต่ําสุด 15/2/2565

191 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ             23,112.00            23,112.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทําถูกจํากัด 23,112.00              ราคาต่ําสุด 11/2/2565

192 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ               1,530.00              1,530.00 เฉพาะเจาะจง NK SHOP 1,530.00               ราคาต่ําสุด 11/2/2565

193 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ               1,870.00              1,870.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟศเมท (ไทย) 1,870.00               ราคาต่ําสุด 11/2/2565
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หรือจาง

194 จ็ดซื้อบัตรเติมเงิน               2,880.00              2,880.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอดวานซ เทเลบิช 2,880.00               ราคาต่ําสุด 1/2/2565

195
รายงานขอจัดจางประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ

ภายใน จํานวน 1 โครงการ
          936,000.00           936,000.00 วิธีการคัดเลือก

บริษัท ไพรวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส

 จํากัด
936,000.00            ราคาต่ําสุด 21/2/2565

196
รายงานขอจางผูสอบบัญชีของสถาบันฯ จํานวน 1 

โครงการ
          625,000.00           625,000.00 วิธีการคัดเลือก บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด 625,000.00            ราคาต่ําสุด 10/2/2565

197
ปรับปรุงหองปฏิบัติการเคมี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

55 พรรษา
        1,839,500.00        1,839,500.00 e-bidding

บจก.ออฟฟเชียล อีควิปเมนทแมนูแฟค

เจอริ่ง
1,494,000.00          ราคาต่ําสุด

นน.33/2565 ลว.

18/2/2565

198
ปรับปรุงหองปฏิบัติการและหองเรียนอาคารจุฬา

ภรณวลัยลักษณ 1
      34,022,000.00       34,022,000.00 e-bidding บจก.ทูแม็กซ 26,000,000.00        คะแคนสูงสุด

ร.วท.33/2565 ลว.

28/2/2565

199
ปรับปรุงหองปฏิบัติการชีววิทยาและเคมี อาคาร

วิทยาศาสตร 1
      22,332,000.00       22,332,000.00 e-bidding บจก.เอส.เค.เพาเวอรเอเบิล 16,990,000.00        คะแนนสูงสุด

ร.วท.32/2565 ลว.

28/2/2565

200
รายงานขอจางซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ 

จํานวน 2 รายการ
            11,770.00            11,770.00 เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิฯ 11,770.00              ราคาต่ําสุด 3/2/2565

201
รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 

จํานวน 1 รายการ
            11,700.00            11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริทึ่ม บลิช จํากัด 11,700.00              ราคาต่ําสุด 4/2/2565

202 รายงานขอจางเหมาซอมแซมปมน้ํา จํานวน 1 รายการ             10,646.50            10,646.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีพี มอเตอร อุตสาหกรรม เซอรวิส

 จํากัด
10,646.50              ราคาต่ําสุด 3/2/2565

203
รายงานขอซื้อวัสดุกอสรางและประปา จํานวน 1 

รายการ
          103,950.00           103,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองเกตฎ สกุนตศรี 103,950.00            ราคาต่ําสุด 10/2/2565

204 รายงานขอซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 10 รายการ               2,470.35              2,470.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 2,470.35               ราคาต่ําสุด 10/2/2565
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205 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ               4,494.00              4,494.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด 

จํากัด
4,494.00               ราคาต่ําสุด 7/2/2565

206
รายงานขอจัดซื้ออาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 1

 รายการ
              1,200.00              1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน Totti COFFEE 1,200.00               ราคาต่ําสุด 2/2/2565

207 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ               4,108.80              4,108.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดารโก เน็ท 4,108.80               ราคาต่ําสุด 9/2/2565

208
รายงานขอจัดจางออกแบบและติดตั้งปายสําหรับสตูดิโอ จํานวน 

1 รายการ
            39,500.00            39,500.00 เฉพาะเจาะจง มหานครอิงคเจ็ท แอนด ออฟเซ็ท 39,500.00              ราคาต่ําสุด 14/2/2565

209
รายงานขอจัดจางทําเอกสารประชาสัมพันธสถาบัน  

จํานวน 8 รายการ
            10,282.70            10,282.70 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีน เวอรวิส ซัพพลาย 10,282.70              ราคาต่ําสุด 14/2/2565

210 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ               3,317.00              3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอส ดีซายน เซ็นเตอร จํากัด 3,317.00               ราคาต่ําสุด 18/2/2565

211
รายงานขอจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 2 

รายการ
            20,426.30            20,426.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด 

จํากัด
20,426.30              ราคาต่ําสุด 28/2/2565

212 รายงานขอจัดซื้อพวงหรีด จํานวน 1 รายการ               1,700.00              1,700.00 เฉพาะเจาะจง บุญกุศุล พวงหรีด เดลิเวอรี่ 1,700.00               ราคาต่ําสุด 8/2/2565

213 บันทึกขอใหจัดหา (พ.1) จํานวน 1 รายการ                 2,140.00                2,140.00 เฉพาะเจาะจง นานา เทรดดิ้ง 2,140.00                  ราคาต่ําสุด  23/3/2565

214 รายงานขอวัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน 16  รายการ 98,985.70 98,985.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินซิส  จํากัด 98,985.70 ราคาต่ําสุด 4/3/2565

215 รายงานขอวัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน 10  รายการ 54,745.48 54,745.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.ที.เอส โปร เซ็นเตอร จํากัด 54,745.48 ราคาต่ําสุด 4/3/2565
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216
รายงานขอซื้อวัสดุกอสรางและประปา จํานวน 6  

รายการ
10,138.25 10,138.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยถาวร ฮารดแวร จํากัด 10,138.25 ราคาต่ําสุด 29/3/2565

217
รายงานขอซื้อวัสดุกอสรางและประปา จํานวน 2 

รายการ
3,809.20 3,809.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยถาวร ฮารดแวร จํากัด 3,809.20 ราคาต่ําสุด 29/3/2565

218 รายงานขอจางซอมแซมรั้ว จํานวน 1 รายการ 29,376.00 29,376.00 เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน   บุญฉาย 29,376.00 ราคาต่ําสุด 4/3/2565

219 ขออนุมัติเบิกคาบริการรายป LINE  OFFICIAL                 475.08                475.08 เฉพาะเจาะจง Line  Official Account 475.08                  ราคาต่ําสุด 1/3/2565

220 รายงานขอซื้อชุดตรวจ Antigen  Test  Kit           450,000.00           450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.เค.เมดิซีน จํากัด 450,000.00            ราคาต่ําสุด ลว.  9 /3/2565

221 รายงานขอซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ           387,600.00           387,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด(มหาชน) 387,600.00            ราคาต่ําสุด 3/3/2565

222 รายงานขอซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ             22,900.00            22,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรโปรดักสยูไนเต็ด จํากัด 22,900.00              ราคาต่ําสุด 22/3/2565

223
รายงานขอซื้อวัสดุกอสรางและประปา จํานวน 7 

รายการ
                506.00                506.00 เฉพาะเจาะจง ชัยถาวรเจริญกิจ 506.00                  ราคาต่ําสุด 10/3/2565

224
รายงานขอจางตอลิขสิทธิ์ Software จํานวน 1 

รายการ
              9,709.91              9,709.91 เฉพาะเจาะจง Storehub 9,709.91               ราคาต่ําสุด 7/3/2565

225 รายงานขอซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ             18,750.00            18,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คอลคอมพเทค 18,750.00              ราคาต่ําสุด 14/3/2565

226 รายงานขอจางเหมาซักผามาน 1 รายการ               4,950.00              4,950.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  แซแต 4,950.00               ราคาต่ําสุด 22/3/2565
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227 รายงานขอซื้อวัสดุกอสรางและประปา 1 รายการ               1,580.00              1,580.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยถาวรเจริญกิจ 1,580.00               ราคาต่ําสุด 22/3/2565

228 รายงานขอซื้อวัสดุกอสรางและประปา 1 รายการ               5,376.75              5,376.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญชัยคาวัสดุ จํากัด 5,376.75               ราคาต่ําสุด 22/3/2565

229 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ               8,239.00              8,239.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด 

จํากัด
8,239.00               ราคาต่ําสุด 15/3/2565

230
รายงานขอจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน

 4 รายการ
          299,974.50           299,974.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด 

จํากัด
299,974.50            ราคาต่ําสุด 17/3/2565

231 รายงานขอจัดซื้อชุดไทยธรรม จํานวน 1 รายการ               5,000.00              5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานนงลักษณ 5,000.00               ราคาต่ําสุด 14/3/2565

232 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ               5,831.50              5,831.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 5,831.50               ราคาต่ําสุด 4/3/2565
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