
เงินรายได้สถาบันฯ

วันท่ี ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง  วิธีการซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

9-ต.ค.-60 1 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ

เลขท่ีเอกสาร จ-00001/61

310.30            -                เฉพาะเจาะจง 

(เงินทดรองจ่าย)

ร้านต้นตรายาง / 310.30 - บาท ร้านต้นตรายาง / 310.31- บาท ราคาต่ าสุด 5 ต.ค. 60 PO :3340000761

15-พ.ย.-60 2 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 เลขท่ีเอกสาร จ-00018/61

40,000.00        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) /

40,000.00 - บาท

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) /

40,000.00 - บาท

ราคาต่ าสุด 6 ต.ค. 60 PO :3340000763

13-พ.ย.-60 3 ขออนุมัติซ้ือวัสดุของท่ีระลึก(แฟลชไดร์ฟ) เพ่ือใช้โครงการ 

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา 

คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

 เลขท่ีเอกสาร จ-00010/61

39,500.00        -                เฉพาะเจาะจง บริษัท สกุลไชยพรีเมียม แอนด์ แพค จ ากัด

/ 39,500.00 - บาท

บริษัท สกุลไชยพรีเมียม แอนด์ แพค จ ากัด

/ 39,500.00 - บาท

ราคาต่ าสุด 6 ต.ค. 60 PO :3340000762

30-ต.ค.-60 4 ขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

(เคร่ือง ROTARY EVAPORATORS: Model RV10digital 

"IKA<GERMANY" รหัสครุภัณฑ์ 409000010335)

เลขท่ีเอกสาร จ-00004/61

8,025.00          -                เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนซายน์ เทค จ ากัด / 

8,025.00- บาท

บริษัท กรีนซายน์ เทค จ ากัด / 

8,025.00- บาท

ราคาต่ าสุด 6 ต.ค. 60 PO :3340000768

13-พ.ย.-60 5 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเข้าคลัง จ านวน 1 รายการ

เลขท่ีเอกสาร จ-00009/61

2,700.00          -                เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.จินดา / 2,700.00 - บาท ร้าน ป.จินดา / 2,700.00 - บาท ราคาต่ าสุด 10 ต.ค. 60 PO :334000766

8-พ.ย.-60 6 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561

เลขท่ีเอกสาร จ-00006-61

144,660.00      -                เฉพาะเจาะจง บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จ ากัด /

144,660.00 - บาท บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล 

เซอร์วิส จ ากัด/151,512 บาท

บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จ ากัด /

144,660.00 - บาท

ราคาต่ าสุด 10 ต.ค. 60 PO :3340000765

19-ต.ค.-60 7 ขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เข้าคลัง

เลขท่ีเอกสาร จ- 00002/61

61,090.58        -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) / 61,090.58 - บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) / 61,090.58 - บาท

ราคาต่ าสุด 12 ต.ค. 60 PO :3340000767

8-พ.ย.-60 8 ขออนุมัติจ้างต่อประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน ศณ 1658 

กรุงเทพ เลขท่ีเอกสาร บ-00005/61

8,992.28          -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) /

8,922.28 - บาท

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) /

8,922.28 - บาท

ราคาต่ าสุด 20 ต.ค. 60 PO :3340000769

31-ต.ค.-60 9 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเข้าคลัง เลขท่ีเอกสาร จ-00003/61 22,943.77        -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 

22,943.77 - บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 

22,943.77 - บาท

ราคาต่ าสุด 24 ต.ค. 60 PO :3340000770

แบบ สขร. 1

วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
งานคลังและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล



วันท่ี ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง  วิธีการซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(10)

12-ธ.ค.-60 10 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้

 บริเวณโดยรอบอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 เลขท่ีเอกสาร จ-000017/61

126,500.00      -               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น

/ 126,500.00 -บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น

/ 126,500.00 -บาท

ราคาต่ าสุด 1 พ.ย. 60 PO :3340000771

9-พ.ย.-60 11 ขออนุมัติซ้ือป้ายพลาสติกพร้อมสายคล้อง จ านวน 1 แพ็ค 

เพ่ือใช้โครงการ การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

นวัตกรรมการศึกษา คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2560 : 

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีศึกษา เลขท่ีเอกสาร จ-00007/61

4,329.90          -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 

4,329.90 - บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 

4,329.90 - บาท

ราคาต่ าสุด 7 พ.ย. 60 PO :3340000772

10-พ.ย.-60 12 ขออนุมัติซ้ือโล่ เพ่ือใช้โครงการ "การประชุมทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2560

 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษา" 

เลขท่ีเอกสาร จ-00008/61

8,988.00          -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ชาโต เดอ อาร์ต จ ากัด / 

8,988.00 - บาท

บริษัท ชาโต เดอ อาร์ต จ ากัด / 

8,988.00 - บาท

ราคาต่ าสุด 8 พ.ย. 60 PO :3340000773

20-พ.ย.-60 13 ขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือบทคัดย่อ เพ่ือใช้โครงการ "การ

ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา คร้ัง

ท่ี 3 ประจ าปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา"

เลขท่ีเอกสาร จ-00011/61

32,100.00        -                เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พร้ินท์ จ ากัด /

32,100.00 -บาท

บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พร้ินท์ จ ากัด /

32,100.00 -บาท

ราคาต่ าสุด 15 พ.ย. 60 PO :3340000774

22-พ.ย.-60 14 ขออนุมัติซ้ือเมาส์เพน ปากกาพร้อมแป้นรองเขียน เพ่ือใช้ใน

โครงการ "การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรม

การศึกษา คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา" เลขท่ี

เอกสาร จ-00014/61

3,156.50          -                เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ พี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด /

3,156.49

บริษัท อาร์ พี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด /

3,156.50

ราคาต่ าสุด 16 พ.ย. 60 PO :3340000775

27-พ.ย.-60 15 ขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือบทคัดย่อท าป้ายแบคดรอฟ เพ่ือใช้

โครงการ "การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรม

การศึกษา คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา" เลขท่ี

เอกสาร จ-00015/61

22,898.00        -               เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น พี โฆษณา /

22,898.00 - บาท

ร้าน เอ็น พี โฆษณา /

22,898.00 - บาท

ราคาต่ าสุด 20 พ.ย. 60 PO :334000776



วันท่ี ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง  วิธีการซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(10)

22-พ.ย.-60 16 ขออนุมัติจ้างท าป้ายงาน โครงการ "การประชุมทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2560

 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษา" 

เลขท่ีเอกสาร จ-00013/61

11,694.00        -                เฉพาะเจาะจง ร้านศาลายาสต๊ิกเกอร์แอนด์แบนเนอร์ /

11,694.00 -บาท

ร้านศาลายาสต๊ิกเกอร์แอนด์แบนเนอร์ /

11,694.00 -บาท

ราคาต่ าสุด 21 พ.ย. 60 PO :3340000777

12-ม.ค.-61 17 ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ daikin ระบบ

 VRV เลขท่ีเอกสาร จ-00026/61

39,162.00        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดก้ินเซลส์ จ ากัด /

39,162.00 - บาท

บริษัท สยามไดก้ินเซลส์ จ ากัด /

39,162.00 - บาท

เป็นเคร่ืองปรับอากาศย่ีห้อ 

ไดกิล และเป็น

ระบบ VRV ซ่ึงต้องใช้บริการ

30 พ.ย. 60 PO :3340000778

15-ธ.ค.-60 18 ขออนุมัติจ้างฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ ประจ าปี 2560"

เลขท่ีเอกสาร จ-00020/61

16,050.00        -               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.บี.ซี สันติไฟร์ /

16,050.00 - บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.บี.ซี สันติไฟร์ /

16,050.00 - บาท

ราคาต่ าสุด 30 พ.ย. 60 PO :3340000779

28-ธ.ค.-60 19 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องฟิสิกส์ 

จ านวน 1 งาน เลขท่ีเอกสาร บ-00021/61

8,560.00          -               เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟร์ คลู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด /

8,560.00 - บาท

บริษัท แฟร์ คลู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด /

8,560.00 - บาท

ราคาต่ าสุด 26 ธ.ค. 60 PO :3340000782

5-ม.ค.-61 20 ขออนุมัติจ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เคร่ืองกล่ันน้ าบริสุทธ์ิระดับ DI แบบกล่ัน 1 คร้ัง

เลขท่ีเอกสาร จ-00023/61

3,210.00          -               เฉพาะเจาะจง ร้านกิจประสานเคร่ืองกรองน้ า แอนด์ เซอร์วิส

/ 3,210.00 บาท

ร้านกิจประสานเคร่ืองกรองน้ า แอนด์ เซอร์วิส

/ 3,210.00 บาท

ราคาต่ าสุด 5 ม.ค. 61 PO :3340000783

11-ม.ค.-61 21 ขออนุมัติซ้ือปล๊ักไฟกันกระชาก

เลขท่ีเอกสาร จ-00024/61

15,729.00        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ พี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด /

15,729.00 - บาท

บริษัท อาร์ พี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด /

15,729.00 - บาท

ราคาต่ าสุด 8 ม.ค. 61 PO :3340000784

17-ม.ค.-61 22 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเข้าคลัง (หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์)

เลขท่ีเอกสาร จ-00027/61

15,675.50        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) / 15,675.50 - บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) / 15,675.50 - บาท

ราคาต่ าสุด 11 ม.ค. 61 PO :3340000785

22-ม.ค.-61 23 ขออนุมัติจ้างพิมพ์จุลสาร ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 48 

(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) เลขท่ีเอสการ จ-00028/61

17,120.00        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พร้ินท์ จ ากัด

/17,120.00 -บาท

บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พร้ินท์ จ ากัด

/17,120.00 -บาท

ราคาต่ าสุด 15 ม.ค. 61 PO :3340000787

5-ก.พ.-61 24 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเข้าคลัง 

เลขท่ีเอกสาร จ-00032/61

3,600.00          -               เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.จินดา / 3,600.00 -บาท ร้าน ป.จินดา / 3,600.00 -บาท ราคาต่ าสุด 17 ม.ค. 61 PO :334000788

21-มี.ค.-61 25 ขออนุมัติจ้างผลิตกล่องบรรจุชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริม

ไอโอดีน I-KIT เลขท่ีเอกสาร จ-00047/61

325,280.00      -               เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จ ากัด /

325,280.00 - บาท

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จ ากัด /

325,280.00 - บาท

เป็นบริษัทเดิมท่ีเคยรับจ้าง 26 ม.ค. 61 PO :4340000011

21-ก.พ.-61 26 ขออนุมัติซ้ือช้อนตวงเกลือส าหรับผลิตชุดทดสอบไอโอเดทใน

เกลือเสริมไอโอดีน I-Kit เลขท่ีเอกสาร จ-00039/61

32,100.00        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท เม้งเซ้ง พลาสติก จ ากัด / 

32,100.00 - บาท

บริษัท เม้งเซ้ง พลาสติก จ ากัด / 

32,100.00 - บาท

ราคาต่ าสุด 30 ม.ค. 61 PO :3340000789

1-ก.พ.-61 27 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับผลิตน้ ายา I-Reader (ขวด 500 มล.

พร้อมฝา) เลขท่ีเอกสาร จ-00030/61

22,784.58        -               เฉพาะเจาะจง โอ้ว ไถ่ ฮง / 22,784.58 -บาท โอ้ว ไถ่ ฮง / 22,784.58 -บาท ราคาต่ าสุด 30 ม.ค. 61 PO :334000790



วันท่ี ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง  วิธีการซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(10)

7-ก.พ.-61 28 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 

รายการ (หัววัดค่าความเป็นกด-ด่าง Orion Combination 

pH eletrode) เลขท่ีเอกสาร จ-00033/61

17,655.00        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์เทค จ ากัด / 

17,655.00 -บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป /17976

บริษัท ซายน์เทค จ ากัด 

/ 17,655.00 -บาท

ราคาต่ าสุด 2 ก.พ. 61 PO :3340000791

12-ก.พ.-61 29 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้าคอมพิวเตอร์

เลขท่ีเอกสาร จ-00035/61

19,955.50        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ พี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด /

19,955.50 -บาท

บริษัท อาร์ พี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด /

19,955.50 -บาท

ราคาต่ าสุด 6 ก.พ. 61 PO :3340000792

20-ก.พ.-61 30 ขออนุมัติซ้ือยาบรรเทาอาการบาดเจ็บส าหรับนักกีฬา 

จ านวน 1 รายการ โครงการ "เข้าร่วมแข่งขันก่ีฬาบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2561 

เลขท่ีเอกสาร จ-00037/61

435.00            -                เฉพาะเจาะจง

(เงินทดรองจ่าย)

ร้าน กฤติยาเภสัช / 435.00 - บาท ร้าน กฤติยาเภสัช / 435.00 - บาท ราคาต่ าสุด 20 ก.พ. 61 PO :3340000793

20-ก.พ.-61 31 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ส าหรับนักกีฬา จ านวน 1 

รายการ โครงการ "เข้าร่วมแข่งขันก่ีฬาบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2561 

เลขท่ีเอกสาร จ-00038/61

406.00            -                เฉพาะเจาะจง

(เงินทดรองจ่าย)

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) /

406.00 - บาท ร้าน เจ๊เล็ก ศาลายา / 432.00- 

บาท ร้าน ล้านร้านล้าน /410.00 -บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) /

406.00 - บาท

ราคาต่ าสุด 20 ก.พ. 61 PO :3340000794

28-ก.พ.-61 32 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

จ านวน 1 เคร่ือง เลขท่ีเอกสาร จ-00040/61

128,400.00      -               เฉพาะเจาะจง บริษัท อีไลฟ์ ซิสเต็มส์ จ ากัด /

128,400.00 - บาท

บริษัท อีไลฟ์ ซิสเต็มส์ จ ากัด /

128,400.00 - บาท

ราคาต่ าสุด 21 ก.พ. 61 PO :3340000796

9-มี.ค.-61 33 ขออนุมัติจ้างบ ารุงรักษาคุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) 

 อาคารปัญญาพิพัฒน์ ศูนย์เคร่ืองมือวิจัย

เลขท่ีเอกสาร จ-00043/61

30,923.00        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟร์ คลู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด /

30,923.00 - บาท

บริษัท แฟร์ คลู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด /

30,923.00 - บาท

มีการบริการหลังการขายท่ีดี 

และสามารถเรียกเข้ามาดู

หน้าก่อนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

26 ก.พ. 61 PO :3340000797

21-มี.ค.-61 34 ขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 

เลขท่ีเอกสาร จ-00046/61

5,253.70          -               เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุ๊ปเน็ต โซลูช่ัน โพรวายเดอร์ จ ากัด

/ 5,253.70 -บาท

บริษัท กรุ๊ปเน็ต โซลูช่ัน โพรวายเดอร์ จ ากัด

/ 5,253.70 -บาท

ราคาต่ าสุด 14 มี.ค. 61 PO :3340000799

20-มี.ค.-61 35 ขออนุมัติซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โฆษณาและเผยแพร่ 

จ านวน 2 รายการ เลขท่ีเอกสาร จ-00045/61

4,169.00          -               เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูลยูนิท จ ากัด / 4,169.00 - บาท บริษัท ทูลยูนิท จ ากัด / 4,169.00 - บาท ราคาต่ าสุด 14 มี.ค. 61 PO :3340000798

3-เม.ย.-61 36 ขออนุมัติจ้างบ ารุงรักษาเคร่ือง I-Reader จ านวน 71 เคร่ือง

 เลขท่ีเอกสาร จ-00049/61

42,600.18        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ไฮแล็บ จ ากัด / 

42,600.18 - บาท

บริษัท บางกอก ไฮแล็บ จ ากัด / 

42,600.18 - บาท

ราคาต่ าสุด 20 มี.ค. 61 PO :33400000800

9-เม.ย.-61 37 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน1 รายการ

เลขท่ีเอกสาร จ-00051/61

290.00            -                เฉพาะเจาะจง

(เงินทดรองจ่าย)

ร้าน อาอู้ / 290.00 - บาท ร้าน อาอู้ / 290.00 - บาท ราคาต่ าสุด 26 มี.ค. 61 PO :3340000801

4-พ.ค.-61 38 ขออนุมัติซ้ือสารเคมีก าจัดปลวก

เลขท่ีเอกสาร จ-00054/61

2,775.00          -                เฉพาะเจาะจง

(เงินทดรองจ่าย)

บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรช่ัน จ ากัด /

2,775.00 -บาท

บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรช่ัน จ ากัด /

2,775.00 -บาท

ราคาต่ าสุด 26 เม.ย. 61 PO :3340000803

3-พ.ค.-61 39 ขออนุมัติจ้างพิมพ์จุลสาร ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 49 (เดือนมกราคม-

มีนาคม2561) เลขท่ีเอกสาร จ-00053/61

19,688.00        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พร้ินท์ จ ากัด /

19,688.00 -บาท

บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พร้ินท์ จ ากัด /

19,688.00 -บาท

ราคาต่ าสุด 26 เม.ย. 61 PO :3340000802



วันท่ี ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง  วิธีการซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(10)

10-พ.ค.-61 40 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเข้าคลัง จ านวน 16 รายการ

เลขท่ีเอกสาร จ-00056/61

19,946.24        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 

19,946.24 -บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 

19,946.24 -บาท

ราคาต่ าสุด 8 พ.ค. 61 PO :3340000804

22-พ.ค.-61 41 ขออนุมัติจ้างติดต้ังระบบไฟฟ้า ในอาคารสถาบันนวัตกรรมการ

เรียนรู้ (ห้อง ผอ.) เลขท่ีเอกสาร จ-00060/61

1,382.00          -                เฉพาะเจาะจง

(เงินทดรองจ่าย)

นายยศ แพสวัสด์ิ / 1,382.00- บาท นายยศ แพสวัสด์ิ / 1,382.00- บาท ราคาต่ าสุด 16 พ.ค. 61 PO :3340000805

21-พ.ค.-61 42 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง จ านวน 13 รายการ

เลขท่ีเอกสาร จ-00059/61

2,182.80          -                เฉพาะเจาะจง

(เงินทดรองจ่าย)

ร้าน ต้นตรายาง / 2,182.80 - บาท ร้าน ต้นตรายาง / 2,182.80 - บาท ราคาต่ าสุด 17 พ.ค. 61 PO :3340000806

28-พ.ค.-61 43 ขออนุมัติจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ทะ

เบียนศณ1658 กท. (ฝาครอบวาล์ว) 

เลขท่ีเอกสาร จ-00062/61

4,194.40          -               เฉพาะเจาะจง บริษัท ควิก ฟิต (ประเทศไทย) จ ากัด /

4,194.40 - บาท

บริษัท ควิก ฟิต (ประเทศไทย) จ ากัด /

4,194.40 - บาท

ราคาต่ าสุด 22 พ.ค. 61 PO :3340000808

24-พ.ค.-61 44 ขออนุมัติจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ทะเบียนศณ1658 กท. เลขท่ีเอกสาร จ-00061/61

14,287.50        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าท่าจีน ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

/ 14,287.50 - บาท

บริษัท โตโยต้าท่าจีน ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

/ 14,287.50 - บาท

ราคาต่ าสุด 22 พ.ค. 61 PO :3340000807

1-มิ.ย.-61 45 ขออนุมัติซ้ือเส้ือสูท พร้อมกางเกงคู่สูทชาย จ านวน 1 ชุด

เลขท่ีเอกสาร จ-00064/61

2,779.86          -                เฉพาะเจาะจง

(เงินทดรองจ่าย)

บริษัท ทรงสมัย ซังฮ้ี จ ากัด / 

2,779.86 -บาท

บริษัท ทรงสมัย ซังฮ้ี จ ากัด / 

2,779.86 -บาท

ราคาต่ าสุด 1 มิ.ย. 61 PO :3340000809

11-มิ.ย.-61 46 ขออนุมัติซ้ือตู้เส้ือผ้าจ านวน 1 หลัง

เลขท่ีเอกสาร จ-00065/61

5,449.51          -               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไทโย จ ากัด / 5,449.51 - บาท บริษัท ไทยไทโย จ ากัด / 5,449.51 - บาท ราคาต่ าสุด 5 มิ.ย. 61 PO :3340000810

21-มิ.ย.-61 47 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเข้าคลัง จ านวน 7 รายการ

เลขท่ีเอกสาร จ-00067/61

4,317.60          -               เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.จินดา / 4,317.60 -บาท ร้าน ป.จินดา / 4,317.60 -บาท ราคาต่ าสุด 6 มิ.ย. 61 PO :3340000811

19-มิ.ย.-61 48 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงพ้ืนห้องพักอาจารย์ 206 

อาคารปัญญาพิพัฒน์ เลขท่ีเอกสาร จ-00068/61

15,000.00        -               เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร บัวพันธ์ / 15,000.00 -บาท นายวิเชียร บัวพันธ์ / 15,000.00 -บาท ราคาต่ าสุด 8 มิ.ย. 61 PO :3340000812

4-ก.ค.-61 49 ขออนุมัติเช่ารถตู้ จ านวน 1 คัน โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ

งานประจ าปี 2562 ตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ พ.ศ. 

2561-2565 เลขท่ีเอกสาร จ-00072/61

5,400.00          -                เฉพาะเจาะจง

(เงินทดรองจ่าย)

นายบุญลือ เงินทรัพย์ / 5,400.00 -บาท นายบุญลือ เงินทรัพย์ / 5,400.00 -บาท ราคาต่ าสุด 20 มิ.ย. 61 PO :3340000813

25-มิ.ย.-61 50 ขออนุมัติซ้ือสารเคมี จ านวน 1 รายการ

เลขท่ีเอกสาร จ-00069/61

17,120.00        -               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป /

17,120.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป /

17,120.00 บาท

ราคาต่ าสุด 20 มิ.ย. 61 PO :3340000814

25-มิ.ย.-61 51 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับจัดกิจกรรมปฏิบัติการ "ครูดี" จ านวน 

15 รายการ เพ่ือใช้ในโครงการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 

สควค.ประเภท Premium รุ่นท่ี 6 

เลขท่ีเอกสาร จ-00070/61

6,078.02          -               เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 

6,078.02 -บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 

6,078.02 -บาท

ราคาต่ าสุด 25 มิ.ย. 61 PO :3340000815

16-ก.ค.-61 52 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้อง Common Room 

จ านวน 1 งาน เลขท่ีเอกสาร จ-00080/61

3,745.00          -               เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟร์ คลู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด /

3,745.00- บาท

บริษัท แฟร์ คลู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด /

3,745.00- บาท

ราคาต่ าสุด 26 มิ.ย. 61 PO :3340000818



วันท่ี ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง  วิธีการซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(10)

5-ก.ค.-61 53 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์เข้าคลัง จ านวน 9 รายการ

เลขท่ีเอกสาร จ-00077/61

56,337.64        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) / 56,337.64 - บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) / 56,337.64 - บาท

ราคาต่ าสุด 26 มิ.ย. 61 PO :3340000819

29-มิ.ย.-61 54 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเกมส าหรับจัดกิจกรรมปฏิบัติการ "ครูดี" 

จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้ในโครงการปฐมนิเทศผู้รับทุน

โครงการ สควค.ประเภท Premium รุ่นท่ี 6 

เลขท่ีเอกสาร จ-00073/61

7,140.00          -                เฉพาะเจาะจง

(เงินทดรองจ่าย)

บริษัท เอ็นท์ โนทีค จ ากัด / 

7,140.00 -บาท

บริษัท เอ็นท์ โนทีค จ ากัด / 

7,140.00 -บาท

สืบราคาจากอาจารย์ อาทร 

นกแก้ว

26 มิ.ย. 61 PO :3340000820

29-มิ.ย.-61 55 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเกมส าหรับจัดกิจกรรมปฏิบัติการ "ครูดี" 

จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ในโครงการปฐมนิเทศผู้รับทุน

โครงการ  สควค.ประเภท Premium รุ่นท่ี 6 

เลขท่ีเอกสาร จ-00074/61

26,750.00        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี ซิกม่า จ ากัด /

26,750.00 - บาท

บริษัท อินฟินิต้ี ซิกม่า จ ากัด /

26,750.00 - บาท

สืบราคาจากผศ.ดร.น้ าค้าง ศรี

วัฒนาโรทัย

26 มิ.ย. 61 PO :334000817

6-ก.ค.-61 56 ขออนุมัติเช่าเหมารถตู้พร้อมค่าน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 คัน

เพ่ือใช้ในโครงการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 

สควค.ประเภท Premium รุ่นท่ี 6 

เลขท่ีเอกสาร จ-00075/61

6,000.00          -                เฉพาะเจาะจง

(เงินทดรองจ่าย)

นายชยุต ประชานันท์  / 6,000.00- บาท นายชยุต ประชานันท์  / 6,000.00- บาท ราคาต่ าสุด 27 มิ.ย. 61 PO :3340000821

10-ก.ค.-61 57 ขออนุมัติจ้างพิมพ์จุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีท่ี 13 

ฉบับท่ี 50 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561

เลขท่ีเอกสาร จ-00079/61

18,297.00        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พร้ินท์ จ ากัด /

18,297.00- บาท

บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พร้ินท์ จ ากัด /

18,297.00- บาท

ราคาต่ าสุด 9 ก.ค. 61 PO :3340000822

31-ก.ค.-61 58 ขออนุมัติซ้ือสารเคมี จ านวน 1 รายการ

เลขท่ีเอกสาร จ-00081/61

2,717.80          -               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป /

2,717.80 - บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป /

2,717.80 - บาท

ราคาต่ าสุด 13 ก.ค. 61 PO :3340000823

5-ก.ย.-61 59 ขออนุมัติจ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของสถาบันนวัตกรรม

การเรียนรู้ เลขท่ีเอกสาร จ-00090/61

13,375.00        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ฟอร์ม พร้ินท์ จ ากัด /

 13,375.00 -บาท ร้าน ป.จินดา / 15,000.00- 

บาท ร้านปร้ินเทอร่ี 15,500.00- บาท

บริษัท เบสท์ฟอร์ม พร้ินท์ จ ากัด /

 13,375.00 -บาท ร้าน ป.จินดา / 15,000.00- 

บาท ร้านปร้ินเทอร่ี 15,500.00- บาท

ราคาต่ าสุด 8 ส.ค. 61 PO :3340000828

15-ส.ค.-61 60 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ารองคลังเข้าคลัง

เลขท่ีเอกสาร จ-00084/61

5,511.91          -               เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 

5,511.91 - บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 

5,511.91 - บาท

ราคาต่ าสุด 8 ส.ค. 61 PO :3340000825

23-ส.ค.-61 61 ขออนุมัติจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศศูนย์วิจัยและพัฒนาส่ือการ

สอน ศูนย์เคร่ืองมือวิจัย และอาคารปัญญาพิพัฒน์

เลขท่ีเอกสาร จ-00085/61

24,717.00        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟร์ คลู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด / 

24,717.00 - บาท

บริษัท แฟร์ คลู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด / 

24,717.00 - บาท

ราคาต่ าสุด 14 ส.ค. 61 PO :3340000827

31-ส.ค.-61 62 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองบันทึกกล้องวงจรปิด และกล้องวงจรปิด 

พร้อมติดต้ัง เลขท่ีเอกสาร บ-00087/61

74,097.50        -               เฉพาะเจาะจง บริษัท วิน ซิสเท็ม โซลูช่ัน แอนด์เซอร์วิส จ ากัด

 / 74,097.50 -บาท

บริษัท วิน ซิสเท็ม โซลูช่ัน แอนด์เซอร์วิส จ ากัด

 / 74,097.50 -บาท

ราคาต่ าสุด 16 ส.ค. 61 PO :3340000829

27-ส.ค.-61 63 ขออนุมัติซ้ือขวดส าหรับบรรจุทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริม

ไอโอดีน I-Kit เลขท่ีเอกสาร จ-00086/61

90,950.00        -               เฉพาะเจาะจง โอ้ว ไถ่ ฮง / 90,950.00 -บาท โอ้ว ไถ่ ฮง / 90,950.00 -บาท เป็นบริษัทเดิมท่ีเคยรับจ้าง 28 ส.ค. 61 PO :3340000830



วันท่ี ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง  วิธีการซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(10)

4-ก.ย.-61 64 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่มเอกสาร

เลขท่ีเอกสาร จ-00089/61

10,380.00        -                เฉพาะเจาะจง

(เงินทดรองจ่าย)

Masterprinet / 10,380.00 -บาท Masterprinet / 10,380.00 -บาท ราคาต่ าสุด 3 ก.ย. 61 PO :3340000831

ช่องท่ี (1)

ช่องท่ี (2)

ช่องท่ี (3)

ช่องท่ี (4)

ช่องท่ี (5)

ช่องท่ี (6)

ช่องท่ี (7)

ช่องท่ี (8)

ช่องท่ี (9)

ช่องท่ี (10)

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ

ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน

ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน



วันท่ี ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

15-พ.ย.-60 1 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ 2561

เลขท่ีเอกสาร บ-0002/61

      36,000.00                  -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)/

0.51-บาท/บริษัท กวิภัส โอเอ จ ากัด 0.51-บาท

บริษัท ดิทโต้ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)/

0.51 -บาท 19,704.96

ใช้บริษัทกับมหาวิทยาลัย 20 ต.ค. 60 PR: 1020017425

30-พ.ย.-60 2 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาส่ือมัลติมีเดียอย่างมีปฏิสัมพันธ์แบบ

เกมส์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาโปรแกรมในโครงสร้าง

แบบวนรอบท าซ  า (Repetition Structure) ด้วยภาษาซี  เลขท่ี

เอกสาร บ-0006/61

      50,000.00                  -   เฉพาะเจาะจง นายถิรวัตร สุดาลังกา /

50,000.00 บาท

นายถิรวัตร สุดาลังกา /

50,000.00 บาท

คุณกรรณิการ์ ด้วงเจริญ 

(นักศึกษาปริญญาเอก) 

เป็นผู้แจ้งราคา

3 พ.ย. 60 PR :1020017538

30-พ.ย.-60 3 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาส่ือมัลติมีเดียอย่างมีปฏิสัมพันธ์แบบ

เกมส์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาโปรแกรมในโครงสร้าง

แบบเป็นล าดับ (Sequence Structure) 

ด้วยภาษาซี  เลขท่ีเอกสาร บ-0007/61

      50,000.00                  -   เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ปัญญากาศ / 

50,000.00 บาท

นางสาวภาวิณี ปัญญากาศ / 

50,000.00 บาท

คุณกรรณิการ์ ด้วงเจริญ 

(นักศึกษาปริญญาเอก) 

เป็นผู้แจ้งราคา

3 พ.ย. 60 PR :1020017537

10-พ.ย.-60 4 ขออนุมัติซื อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 13 รายการ 

เลขท่ีเอกสาร บ-0001/61

        5,232.44                  -    เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(องค์การค้าของ สกสค.)  

/5,232.44 - บาท

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(องค์การค้าของ สกสค.)  

/5,232.44 - บาท

คุณขวัญหทัย อาดนารี

 (นักศึกษา ป.เอก)

 เป็นผู้แจ้งราคา

7 พ.ย. 60 PR: 1020017562

30-พ.ย.-60 5 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาชุดฝึกการเรียนรู้แบบส่ือประสมผ่าน

เว็บไซต์ เร่ืองการเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ และการ

สืบค้นสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เลขท่ี

เอกสาร บ-0009/61

20,000.00                       -   เฉพาะเจาะจง นางสาวสาทิพย์ ทองนวล / 

20,000.00- บาท

นางสาวสาทิพย์ ทองนวล / 

20,000.00- บาท

คุณจุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ

(นักศึกษาปริญญาเอก)

 เป็นผู้แจ้งราคา

13 พ.ย. 60 PR :1020017639

17-พ.ย.-60 6 ขออนุมัติซื อวัสดุ จ านวน 47 รายการ

เลขท่ีเอกสาร บ-0003/61

        8,880.15                  -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) /

8,880.15- บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) /

8,880.15- บาท

คุณขวัญหทัย อาดนารี 

(นักศึกษา ป.เอก) 

เป็นผู้แจ้งราคา

13 พ.ย. 60 PR: 1020017638

27-ธ.ค.-60 7 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาแบบทดสอบและการประเมินระดับ

ความรู้ความเข้าใจแบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เป็นรายบุคคล เร่ืองการรู้สารสนเทศ (Information literacy) 

เลขท่ีเอกสาร บ-0013/61

      34,000.00                  -   เฉพาะเจาะจง นายดลเหลาะ ริดโต / 34,000.00 บาท นายดลเหลาะ ริดโต / 34,000.00 บาท คุณจุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ

(นักศึกษา ป.เอก) 

เป็นผู้แจ้งราคา

15 พ.ย. 60 PR :1020017673

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(10)

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2560 - กันยำยน 2561
งำนคลังและพัสดุ สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2561
เงินรำยได้หลักสูตร



วันท่ี ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(10)

30-พ.ย.-60 8 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาชุดฝึกการเรียนรู้แบบส่ือประสมผ่าน

เว็บไซต์ เร่ืองกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ และ

ความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความต้องการสารสนเทศ

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เลขท่ีเอกสาร บ-0010/61

20,000.00                       -   เฉพาะเจาะจง นางกรณ์วรัตน์ นิลชาติ /

 20,000.00 - บาท

นางกรณ์วรัตน์ นิลชาติ /

 20,000.00 - บาท

คุณจุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ

(นักศึกษาปริญญาเอก)

 เป็นผู้แจ้งราคา

15 พ.ย. 60 PR :1020017672

29-พ.ย.-60 9 ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง และเคร่ืองประดับ จ านวน 6 ชุด

เลขท่ีเอกสาร บ-0004/61

        4,800.00                  -   เฉพาะเจาะจง นางสาววัญเพ็ญ ศรีคงทน /นางสาวกลมรัตน์ 

กิติกรรณากรณ์) /4,800.00- บาท

นางสาววัญเพ็ญ ศรีคงทน /นางสาวกลมรัตน์ 

กิติกรรณากรณ์) /4,800.00- บาท

คุณวรนาฏ คงตระกูล 

เป็นผู้แจ้งราคา

20 พ.ย. 60 PR :1020017725

29-พ.ย.-60 10 ขออนุมัติซื อวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการแสดง 

เลขท่ีเอกสาร บ-0005/61

        2,000.00                  -   เฉพาะเจาะจง วัญเพ็ญ ศรีคงทน / 2,000.00- บาท วัญเพ็ญ ศรีคงทน / 2,000.00- บาท คุณวรนาฏ คงตระกูล 

เป็นผู้แจ้งราคา

20 พ.ย. 60 PR :1020017722

30-พ.ย.-60 11 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาส่ือมัลติมีเดียอย่างมีปฏิสัมพันธ์แบบ

เกมส์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาโปรแกรมในโครงสร้าง

แบบเลือกท า (Selection Structure) ด้วยภาษาซี เลขท่ีเอกสาร

 บ-0008/61

      50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทศพิมล หรรษานนท์ / 50,000.00 

บาท

คุณกรรณิการ์ ด้วงเจริญ 

(นักศึกษาปริญญาเอก) 

เป็นผู้แจ้งราคา

11-ม.ค.-61 12 ขออนุมัติซื อวัสดุส านักงาน

เลขท่ีเอกสาร บ-0018/61

3,722.56                         -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ากัด / 

3,722.56- บาท

บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ากัด / 

3,722.56- บาท

คุณจุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ

(นักศึกษา ป.เอก) 

เป็นผู้แจ้งราคา

6 ธ.ค. 60 PR :1020017851

11-ม.ค.-61 13 ขออนุมัติซื อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และสารเคมี 

เลขท่ีเอกสาร บ-0017/61

15,000.00                       -   เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(องค์การค้าของ สกสค.)  /15,000.00 - บาท

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(องค์การค้าของ สกสค.)  /15,000.00 - บาท

คุณขวัญหทัย อาดนารี 

(นักศึกษา ป.เอก) 

เป็นผู้แจ้งราคา

6 ธ.ค. 60 PR :1020017852

3-ม.ค.-61 14 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาชุดฝึกการเรียนรู้แบบส่ือประสมผ่าน

เว็บไซต์ เร่ืองการใช้และส่ือสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาปริญญา

ตรี เลขท่ีเอกสาร บ-0014/61

      20,000.00                  -   เฉพาะเจาะจง นางสาวสาทิพย์ ทองนวล / 

20,000.00- บาท

นางสาวสาทิพย์ ทองนวล /

20,000.00- บาท

คุณจุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ

(นักศึกษา ป.เอก) 

เป็นผู้แจ้งราคา

6 ธ.ค. 60 PR :1020017838

3-ม.ค.-61 15 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาชุดฝึกการเรียนรู้แบบส่ือประสมผ่าน

เว็บไซต์ เร่ืองจริยธรรมการใช้ข้อมูลและลิขสิทธ์ิกับการใช้อย่าง

เป็นธรรม ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี

เลขท่ีเอกสาร บ-0015/61

      20,000.00                  -   เฉพาะเจาะจง นางสาวอมราพร แย้มขจร /

 20,000.00 - บาท

นางสาวอมราพร แย้มขจร / 

20,000.00 - บาท

คุณจุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ

(นักศึกษา ป.เอก) 

เป็นผู้แจ้งราคา

6 ธ.ค. 60 PR :1020017839

3-ม.ค.-61 16 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาชุดฝึกการเรียนรู้แบบส่ือประสมผ่าน

เว็บไซต์ เร่ืองการประเมินคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ และ

ทรัพยากรสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี

เลขท่ีเอกสาร บ-0016/61

      20,000.00                  -   เฉพาะเจาะจง นางกรณ์วรัตน์ นิลชาติ / 20,000.00 - บาท นางกรณ์วรัตน์ นิลชาติ / 20,000.00 - บาท คุณจุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ

(นักศึกษา ป.เอก) 

เป็นผู้แจ้งราคา

6 ธ.ค. 60 PR :1020017840



วันท่ี ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(10)

22-ธ.ค.-60 17 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

เลขท่ีเอกสาร บ-0012/61

3,594.80                         -   เฉพาะเจาะจง ร้าน B.S.Printing / 3,594.80 - บาท ร้าน B.S.Printing / 3,594.80 - บาท คุณขวัญหทัย อาดนารี 

(นักศึกษา ป.เอก) 

เป็นผู้แจ้งราคา

12 ธ.ค. 60 PR :1020017895

11-ก.ค.-61 18 ขออนุมัติซื อวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 12 รายการ เลขท่ีเอกสาร บ-0052/61

34,014.00                       -   เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป /16,331.43 - บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป /16,331.43 - บาท Miss Shwe war khaing

(นักศึกษา ป.โท)

เป็นผู้แจ้งราคา

20 ธ.ค. 60 PR :1020017960

15-ม.ค.-61 19 ขออนุมัติซื อเคร่ืองควบคุมการเข้าออก พร้อมกลอนไฟฟ้า

แม่เหล็ก จ านวน 2 เคร่ือง เลขท่ีเอกสาร บ-0021/61

37,450.00                       -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิสมาร์ท จ ากัด / 

37,450.00 - บาท

บริษัท ดิจิสมาร์ท จ ากัด / 

37,450.00 - บาท

- 27 ธ.ค. 60 PR :1020017990

11-ม.ค.-61 20 ขออนุมัติเบิก-จ่ายรายการค่าวัสดุอุปกรณ์ กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 

เลขท่ีเอกสาร บ-0020/61

        1,856.41                  -    เฉพาะเจาะจง

(กรณีจ าเป็น

เร่งด่วน)

ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 1,856.41 - บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 1,856.41 - บาท คุณขวัญหทัย อาดนารี เป็นผู้

แจ้งราคา (นักศึกษา ป.เอก)  

มีวัสดุบางรายการช ารุด

- -

5-มี.ค.-61 21 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เคลือบบัตร และเข้าเล่ม

เลขท่ีเอกสาร บ-0026/61

2,000.00                         -   เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 1,649.00 - บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 1,649.00 - บาท คุณลลิภัทร กิจเจริญเกียรติ 

(นักศึกษา ป.เอก)

เป็นผู้แจ้งราคา

15 ม.ค. 61 PR :1020017186

5-มี.ค.-61 22 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 

เลขท่ีเอกสาร บ-0027/61

4,000.00                         -   เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 3,982.00- บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 3,982.00- บาท คุณคณิต ครุฑขุนทด

(นักศึกษา ป.เอก)

 เป็นผู้แจ้งราคา

15 ม.ค. 61 PR :1020018182

24-ม.ค.-61 23 ขออนุมัติซื อค่าวัสดุ จ านวน 13รายการ 

เลขท่ีเอกสาร บ-0022/61

5,385.01                         -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 

5,385.01- บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 

5,385.01- บาท

คุณลลิภัทร กิจเจริญเกียรติ 

(นักศึกษา ป.เอก)

เป็นผู้แจ้งราคา

15 ม.ค. 61 PR :1020018183

24-ม.ค.-61 24 ขออนุมัติซื อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ

เลขท่ีเอกสาร บ-0024/61

        3,477.50                  -   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป/

3,477.50- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป/

3,477.50- บาท

15 ม.ค. 61 PR :1020018177

24-ม.ค.-61 25 ขออนุมัติซื อค่าวัสดุ จ านวน 28 รายการ 

เลขท่ีเอกสาร บ-0023/61

20,928.78                       -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) /

20,928.78 - บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) /

20,928.78 - บาท

คุณคณิต ครุฑขุนทด

(นักศึกษา ป.เอก)

 เป็นผู้แจ้งราคา

16 ม.ค. 61 PR :1020018184

31-ส.ค.-61 26 ขออนุมัติซื อวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 16 รายการ เลขท่ีเอกสาร บ-0061/61

41,825.00      -               เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 33,802.91- บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 33,802.91- บาท Miss Myat Noe Khin 

(นักศึกษา ป.เอก)

เป็นผู้แจ้งราคา

24 ม.ค. 61 PR :1020018247



วันท่ี ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(10)

16-ส.ค.-61 27 ขออนุมัติซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ

เลขท่ีเอกสาร บ-0060/61

1,684.95        -               เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป/ 1,337.00- บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป/ 1,337.00- บาท Miss Myat Noe Khin 

(นักศึกษา ป.เอก)

เป็นผู้แจ้งราคา

26 ม.ค. 61 PR :1020018261

15-มี.ค.-61 28 ขออนุมัติซื อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าโมเดล 

จ านวน 27 รายการ เลขท่ีเอกสาร บ-0029/61

15,238.00                       -   เฉพาะเจาะจง รุ่งอาร์ท / 13,342.90 - บาท รุ่งอาร์ท / 13,342.90 - บาท Mr. Phone Myint Hlaing 

(นักศึกษา ป.โท)

เป็นผู้แจ้งราคา

5 ก.พ. 61 PR :1020018327

17-เม.ย.-61 29 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม

เลขท่ีเอกสาร บ-0035/61

707.00                            -   เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 115.00 ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 115.00 ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย 

ผู้แจ้งราคา

6 ก.พ. 61 PR :1020018345

18-เม.ย.-61 30 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ

เลขท่ีเอกสาร บ-0037/61

76,933.00                       -   เฉพาะเจาะจง บริษัท 108 โอเอ จ ากัด  / 

79,933.00- บาท

บริษัท 108 โอเอ จ ากัด  / 

79,933.00- บาท

8 มี.ค. 61 PR :1020018581

15-มี.ค.-61 31 ขออนุมัติซื อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าโมเดล กรณีจ าเป็น

เร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้

ทัน เลขท่ีเอกสาร บ-0030/61

        1,104.48                  -    เฉพาะเจาะจง

(กรณีจ าเป็น

เร่งด่วน)

ผู้รับจัดหาท่ัวไป/ 1,104.48 บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป/ 1,104.48 บาท Mr. Phone Myint Hlaing 

(นักศึกษา ป.โท)

เป็นผู้แจ้งราคา

-

15-มี.ค.-61 32 ขออนุมัติซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ กรณีจ าเป็น

เร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้

ทัน เลขท่ีเอกสาร บ-0061/61

           788.24                  -    เฉพาะเจาะจง

(กรณีจ าเป็น

เร่งด่วน)

ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 788.24 - บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 788.24 - บาท Mr. Phone Myint Hlaing 

(นักศึกษา ป.โท)

เป็นผู้แจ้งราคา

11-มิ.ย.-61 33 ขออนุมัติซื อพลาสติกห่อปก จ านวน 1 รายการ

เลขท่ีเอกสาร บ-0044/61

2,000.00                         -   เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด / 720.00- บาท บริษัท บีทูเอส จ ากัด / 720.00- บาท คุณจารึก ขจรเจริญศักด์ิ  

(นักศึกษา ป.เอก)

ผู้แจ้งราคา

19 มี.ค. 61 PR :1020018637

11-มิ.ย.-61 34 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม 

เลขท่ีเอกสาร บ-0045/61

2,000.00                         -   เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 2,000.00- บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 2,000.00- บาท คุณจารึก ขจรเจริญศักด์ิ  

(นักศึกษา ป.เอก)

ผู้แจ้งราคา

19 มี.ค. 61 PR :1020018638

17-เม.ย.-61 35 ขออนุมัติซื อวัสดุ จ านวน 88 รายการ

เลขท่ีเอกสาร บ-0034/61

61,531.23                       -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 

61,531.23 - บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 

61,531.23 - บาท

คุณจารึก ขจรเจริญศักด์ิ 

(นักศึกษา ป.เอก)

เป็นผู้แจ้งราคา

21 มี.ค. 61 PR :1020018662

11-ก.ค.-61 36 ขออนุมัติซื อ Synthetic gelatin พร้อมค่าจัดส่ง ส าหรับพัฒนา

โมเดล เลขท่ีเอกสาร บ-0054/61

14,025.28                       -   เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป /14,025.28- บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป /14,025.28- บาท ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจ ารัส

เป็นผู้แจ้งราคา

30 มี.ค. 61 PR :1020018740

16-พ.ค.-61 37 ขออนุมัติซื อ เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ จ านวน 1 เคร่ือง

เลขท่ีเอกสาร บ-0041/61

49,000.00                       -   เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเรปแรป จ ากัด / 

49,000.00- บาท

บริษัท สยามเรปแรป จ ากัด / 

49,000.00- บาท

เป็นบริษัทเดียวท่ีจ าหน่าย

ย่ีห้อดังกล่าว ตามท่ีผู้ใช้

ต้องการ

30 มี.ค. 61 PR :1020018742

15-มิ.ย.-61 38 ขออนุมัติเบิกจ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม

เลขท่ีเอกสาร บ-0048/61

9,885.00                         -   เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป /9,885.00 บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป /9,885.00 บาท คุณสุรศักด์ิ ภะวะ 

(นักศึกษา ป.เอก)

ผู้แจ้งราคา

20 เม.ย. 61 PR :1020018819



วันท่ี ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(10)

7-พ.ค.-61 39 ขออนุมัติซื อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการ Ilearn (IL Student 

Learning day)  เลขท่ีเอกสาร บ-0068/61

3,000.00                         -   เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป (สกสค.) /588.00- บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป (สกสค.) /588.00- บาท คุณวรนาฏ คงตระกูล 

เป็นผู้แจ้งราคา

27 เม.ย. 61 PR :1020018900

7-พ.ค.-61 40 ขออนุมัติเช่าสถานท่ี เพ่ือจัดโครงการ Ilearn (IL Student 

Learning day)  เลขท่ีเอกสาร บ-0039/61

13,500.00                       -   เฉพาะเจาะจง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล/

8,100.00 บาท

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล/

8,100.00 บาท

คุณวรนาฏ คงตระกูล 

เป็นผู้แจ้งราคา

27 เม.ย. 61 PR :1020018901

16-พ.ค.-61 41 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์สี 

จ านวน 3 เคร่ือง เลขท่ีเอกสาร บ-0040/61

63,718.50                       -   เฉพาะเจาะจง  บริษัท 108 โอเอ จ ากัด /70,727.00- บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) / 63,718.50- บาท บริษัท กรุ๊ปเน็ต 

โพวายเดอร์ จ ากัด / 71,262.00- บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) / 63,718.50- บาท

เกณฑ์ราคา และการรับประกัน 1 พ.ค. 61 PR :1020018925

11-มิ.ย.-61 42 ขออนุมัติจ้างเหมาวาดรูปตัวละคร เพ่ือใช้ในการท าเกม

เลขท่ีเอกสาร บ-0046/61

10,000.00                       -   เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป (นางสาวณจิต ผดุงชีวิต) /

7,000.00- บาท

ผู้รับจัดหาท่ัวไป (นางสาวณจิต ผดุงชีวิต) /

7,000.00- บาท

คุณสุรศักด์ิ ภะวะ 

(นักศึกษา ป.เอก)

ผู้แจ้งราคา

9 พ.ค. 61 PR :1020018988

22-พ.ค.-61 43 ขออนุมัติซื อวัสดุจ านวน 66 รายการ

เลขท่ีเอกสาร บ-0043/61

44,038.76                       -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/

44,038.76 - บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/

44,038.76 - บาท

คุณสุรศักด์ิ ภะวะ 

(นักศึกษา ป.เอก)

ผู้แจ้งราคา

9 พ.ค. 61 PR :1020018990

29-มิ.ย.-61 44 ขออนุมัติซื อต ารา จ านวน 28 รายการ

เลขท่ีเอกสาร บ-0051/61

50,000.00      -               เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด / 49,916.25- บาท บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด / 49,916.25- บาท นายอนุวัตร บรรณารักษ์สกุล 

เป็นผู้แจ้งราคา

11 พ.ค. 61 PR :1020019028

27-มิ.ย.-61 45 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาแอพพลิเคช่ันส าหรับอุปกรณ์ส่ือสาร

เคล่ือนท่ีประเภทส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augment Reality :

 AR) เลขท่ีเอกสาร บ-0050/61

30,000.00                       -   เฉพาะเจาะจง นายพลังธรรม ปรีชาวัย / 30,000.00- บาท นายพลังธรรม ปรีชาวัย / 30,000.00- บาท นายสุรเดช เอ่งฉ้วน 

(นักศึกษา ป.เอก) 

เป้นผู้แจ้งราคา

8 มิ.ย. 61 PR :1020019306

21-มิ.ย.-61 46 ขออนุมัติจ้างเช่ารถตู้ พร้อมค่าน  ามันเชื อเพลิง

เลขท่ีเอกสาร บ-0049/61

9,000.00                         -   เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป (นายส ารอง ค าหา นายชยุต 

ประชานันท์)  / 5,000.00 - บาท

ผู้รับจัดหาท่ัวไป (นายส ารอง ค าหา

นายชยุต ประชานันท์)/ 5,000.00 - บาท

ผศ.ดร.น  าค้าง 

ศรีวัฒนาโรทัย

15 มิ.ย. 61 PR :1020019424

20-ก.ค.-61 47 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าชุดเอกสาร เคลือบเอกสารและเข้าเล่ม 

กรณีจ าเป็นและเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้และไม่อาจ

ด าเนินการตามปกติได้ทัน เลขท่ีเอกสาร บ-0055/61

1,960.00        -                เฉพาะเจาะจง

(กรณีจ าเป็น

เร่งด่วน)

ผู้รับจัดหาท่ัวไป /1,960.00- บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป /1,960.00- บาท นายสุรศักด์ิ ภะวะ 

(นักศึกษา ป.เอก) 

เป็นผู้แจ้งราคา

20-ก.ค.-61 48 ขออนุมัติจ้างท าชุดส่ือการเรียนรู้ LCM Sandwich factory 

Board Game กรณีจ าเป็นและเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และ

ไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน เลขท่ีเอกสาร 

บ-0056/61

5,633.39        -                เฉพาะเจาะจง

(กรณีจ าเป็น

เร่งด่วน)

ผู้รับจัดหาท่ัวไป /5,633.39-บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป /5,633.39-บาท Mr. Yiyao Liu

(นักศึกษา ป.โท)

เป็นผู้แจ้งราคา



วันท่ี ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(10)

20-ก.ค.-61 49 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จัดชุดเอกสาร เคลือบเอกสาร 

และเข้าเล่ม เลขท่ีเอกสาร บ-0057/61

20,000.00      -               เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 19,963.70-บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 19,963.70-บาท นายสุรศักด์ิ ภะวะ 

(นักศึกษา ป.เอก) 

เป็นผู้แจ้งราคา

16-ส.ค.-61 50 ขออนุมัติซื อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ

เลขท่ีเอกสาร บ-0059/61

3,103.00                         -   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป/

3,103.00- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป/

3,103.00- บาท

6 ส.ค. 61 PR :1020019957

19-มี.ค.-61 51 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 

เลขท่ีเอกสาร บ-0033/61

953.53                            -   เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 953.53 - บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 953.53 - บาท Miss Shwe war khaing

(นักศึกษา ป.โท)

เป็นผู้แจ้งราคา

21 ธ.ค. 61 PR :1020017961

ช่องท่ี (1)

ช่องท่ี (2)

ช่องท่ี (3)

ช่องท่ี (4)

ช่องท่ี (5)

ช่องท่ี (6)

ช่องท่ี (7)

ช่องท่ี (8)

ช่องท่ี (9)

ช่องท่ี (10)

ระบุวงเงินราคากลางของงานซื อหรือจ้างในครั งนั น

ระบุวิธีการท่ีจัดซื อหรือจัดจ้างในครั งนั น

ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซื อหรือจ้างครั งนั นทุกราย พร้อมทั งราคาท่ีเสนอ

ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั งราคาท่ีได้ตกลงซื อหรือจ้าง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั น

ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทั งวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงนั น

อธิบำยแบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื อจัดจ้างนั น

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซื อหรือจ้าง

ระบุช่ือของงานท่ีจัดซื อหรือจ้าง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซื อหรือจ้างในครั งนั น ทั งหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซื อหรือจ้างในครั งนั น


