
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

1 ค่าจ้างท าความสะอาดภาคสมทบ 36,000.00    36,000.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางพรพรรณ แจ่มกระจ่าง 
เสนอราคา 36,000.00 บาท

นางพรพรรณ แจ่มกระจ่าง ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 1 ตุลาคม 2562

ใบส าคัญรับเงิน

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 96,300.00    96,300.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง
(เช่าต่อเนื่อง)

บริษทัแคนนอนมาร์เก็ตต้ิง
(ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอ
ราคา 96,300.00 บาท

บริษทัแคนนอนมาร์เก็ตต้ิง
(ไทยแลนด์) จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 1 ตุลาคม 2562

ใบเสร็จรับเงิน

3 ค่าซ่อมเวทหีอ้งเรียน 205 66,600.00    66,600.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

1.นายชูช่วย สุวรรณมณี 
(ร้านช่างช่วงฟอร์นิเจอร์) 
เสนอราคา 66,600.00 บาท

นายชูช่วย สุวรรณมณี (ร้าน
ช่างช่วงฟอร์นิเจอร์)

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 7 ตุลาคม 2562

ใบส่งของเล่มที่ 1 
เลขที่ 1

2.ร้านสันติฟอร์นิเจอร์ เสนอ
ราคา 74,000.00 บาท

4 ค่าวสัดุโครงการบริการวชิาการ 
(กระเปา๋เอกสาร)

600.00        600.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านปรินทรการค้า เสนอ
ราคา 600.00 บาท

ร้านปรินทรการค้า ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 7 ตุลาคม 2562

ใบเสร็จรับเงิน 
No.G62100088

5 ค่าวสัดุโครงการบริการวชิาการ (ถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม)

2,250.00      2,250.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านบมีบมี เสนอราคา 
2,250.00 บาท

ร้านบมีบมี ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 7 ตุลาคม 2562

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
11 เลขที่ 08

6 ค่ากระจกใสหอ้งพกัอาจารย์ 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งเร่ืองการค้า เสนอราคา
 3,000.00 บาท

ร้านรุ่งเร่ืองการค้า ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 10 ตุลาคม 2562

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
08 No.0361

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
คณะเศรษฐศำสตรแ์ละบรหิำรธุรกิจ

วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

7 ค่าสายสัญญาณ 1,200.00      1,200.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บ.ไดมอนด์ เน็ตเวร์ิค โซลูชั่น
 จ ากัด เสนอราคา 1,200.00
 บาท

บ.ไดมอนด์ เน็ตเวร์ิค โซลูชั่น
 จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 10 ตุลาคม 2562

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ 
I62-081502

8 ค่าวสัดุโครงการประชาสัมพนัธ์
คณะฯ (ไวนิลแสดงความยินดี)

6,099.00      6,099.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
6,099.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 21 ตุลาคม 2562

ใบเสร็จรับเงิน 
IV6210022

9 ค่าวสัดุโครงการบริการวชิาการ 
(กระเปา๋เอกสาร)

400.00        400.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านปรินทรการค้า เสนอ
ราคา 400.00 บาท

ร้านปรินทรการค้า ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 21 ตุลาคม 2562

ใบเสร็จรับเงิน 
No.G62100257

10 ค่าวสัดุโครงการบริการวชิาการ (ถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม)

730.00        730.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านบมีบมี เสนอราคา 
730.00 บาท

ร้านบมีบมี ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 21 ตุลาคม 2562

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
11 เลขที่ 09

11 ค่าวสัดุโครงการประชาสัมพนัธ์
คณะฯ (ปากกาพร้อมสกรีน)

38,520.00    38,520.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

1. บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
38,520.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 28 ตุลาคม 2562

ใบเสร็จรับเงิน 
IV6210060

2. ร้านแพรกราฟฟคิแอนด์
ดีไซน์ เสนอราคา 45,000.00
 บาท

12 ค่าจ้างซักเส้ือสูทคณะฯ 3 ตัว 300.00        300.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านธนาทพิย์ ซัก อบ รีด 
เสนอราคา 300.00 บาท

ร้านธนาทพิย์ ซัก อบ รีด ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 28 ตุลาคม 2562

บลิเงินสดเล่มที่ 17 
No.831



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

1 ค่ากระดาษ A4 300 รีม 31,500.00    31,500.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

1.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 
31,500 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 6 พฤศจิกายน 
2562

ใบเสร็จรับเงิน 
KHIV011673

2.บริษทัหาดใหญ่ ดับเบิ้ลเอ 
จ ากัด เสนอราคา 32,400.00
 บาท

2 ค่าตรายาง และค่าโปสเตอร์วจิัยของ
ธรรชนก ขนอม

1,733.40      1,733.40     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
1,733.40 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 14 พฤศจิกายน 
2562

ใบเสร็จรับเงิน 
IV621101018 และ 
IV6211019

3 ค่าเคร่ืองคิดเลข 450.00        450.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 
450.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 14 พฤศจิกายน 
2562

ใบเสร็จรับเงิน 
KHIV011664

4 หมึกเคร่ืองพร้ินเตอร์ OKI ของ 
อ.อัตถพงศ์ เขียวแกร

      2,950.00      2,950.00 วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 2,950.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 14 พฤศจิกายน 
2562

ใบเสร็จรับเงิน 
IVCB-0196

5 ค่าวสัดุส านักงาน 9,910.00      9,910.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 
9,910.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 20 พฤศจิกายน 
2562

ใบเสร็จรับเงิน 
KHIV011660

6 ปา้ยชื่อบคุลากร 200.00        200.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายกิตติศักด์ิ ธนชิตชัยกุล 
เสนอราคา 200.00 บาท

นายกิตติศักด์ิ ธนชิตชัยกุล ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 20 พฤศจิกายน 
2562

บลิเงินสดเล่มที่ 2 
เลขที่ 09

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562
คณะเศรษฐศำสตรแ์ละบรหิำรธุรกิจ

วันที่ 6 ธันวำคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

7 ค่าวสัดุโครงการประชาสัมพนัธ์
คณะฯ (ที่ค่ันหนังสือ)

10,000.00    10,000.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
10,000.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 20 พฤศจิกายน 
2562

ใบเสร็จรับเงิน 
IV621101030

8 ค่าวสัดุโครงการประชาสัมพนัธ์
คณะฯ (โปสเตอร์)

10,000.00    10,000.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
10,000.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 25 พฤศจิกายน 
2562

ใบเสร็จรับเงิน 
IV621101039

9 ค่าวสัดุโครงการประชาสัมพนัธ์
คณะฯ (ไวนิลแสดงความยินดี)

5,457.00      5,475.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
5,457.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 29 พฤศจิกายน 
2562

ใบเสร็จรับเงิน 
IV621101040

10 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 9,450.00      9,450.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

1.ร้านสุรินทร์แอร์ เสนอราคา
 9,450.00 บาท

ร้านสุรินทร์แอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 29 พฤศจิกายน 
2562

ใบส่งของ เล่มที่ 2 
เลขที่ 17

2.ร้านอ่างทองแอร์ เสนอ
ราคา 9,520.00 บาท

3.ร้านทองทพิย์แอร์ไฟฟา้
เซอร์วสิ เสนอราคา 
9,650.00 บาท



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

1 ค่าของที่ระลึกโครงการ 1,280.00      1,280.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

โครงการเงินทนุหมุนเวยีน
ศูนย์หนังสือมหาวทิยาลัย
ทกัษณิ เสนอราคา 1,280.00
 บาท

โครงการเงินทนุหมุนเวยีน
ศูนย์หนังสือมหาวทิยาลัย
ทกัษณิ

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 3 ธนัวาคม 2562

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 
057 เลขที่ 2836

2 ค่าวสัดุโครงการประชาสัมพนัธ์
คณะฯ (โปสเตอร์)

5,350.00      5,350.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
5,350.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 6 ธนัวาคม 2562

ใบเสร็จรับเงิน 
IV62120014

3 ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับโครงการ
(ค่าแปลเอกสาร)

8,000.00      8,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายเอกพล ไฟโรจน์ เสนอ
ราคา 8,000.00 บาท

นายเอกพล ไฟโรจน์ ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 9 ธนัวาคม 2562

ใบส าคัญรับเงิน

4 ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับโครงการ
(ค่าจ้างเหมารถตู้)

3,240.00      3,240.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายใฝ่จิตร โสลิกา เสนอ
ราคา 3,240.00 บาท

นายใฝ่จิตร โสลิกา ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 9 ธนัวาคม 2562

ใบส าคัญรับเงิน

5 ค่าวสัดุโครงการประชาสัมพนัธ์
คณะฯ (ที่ค่ันหนังสือ)

10,000.00    10,000.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
10,000.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 13 ธนัวาคม 2562

ใบเสร็จรับเงิน 
IV62120015

6 ค่าครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จ านวน 2 รายการ

200,000.00   210,000.00  วธิี
เฉพาะเจาะจง

1.หจก.มอเกท เซ็นเตอร์ 
เสนอราคา 200,000.00 บาท

หจก.มอเกท เซ็นเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 13 ธนัวาคม 2562

ใบส่งสินค้า เลขที่ 
0036256

2.ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 207,900.00 บาท

3.ร้านมีไอท ีเสนอราคา 
221,000.00 บาท

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2562
คณะเศรษฐศำสตรแ์ละบรหิำรธุรกิจ

วันที่ 2 มกรำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

7 ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 4 
รายการ

244,555.00   268,200.00  วธิี
เฉพาะเจาะจง

1.ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 244,555.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 13 ธนัวาคม 2562

ใบส่งสินค้า เลขที่ 
IVCB-1912

2.หจก.มอเกท เซ็นเตอร์ 
เสนอราคา 207,900.00 บาท

3.หจก.อิเล็กทรอนิกส์
คอมพวิเตอร์แอนด์ซอฟต์แวร์
 เสนอราคา 259,850.00 บาท

8 ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ยี่หอ้ Dell

3,745.00      3,745.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซัคเซสเทคคอมพวิ
เตอร์ เสนอราคา 3,745.00 
บาท

บริษทั ซัคเซสเทคคอมพวิ
เตอร์ เสนอราคา

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 19 ธนัวาคม 2562

รอส่งชอง

9 ค่าเส้ือกีฬาโครงการ 4,060.00      4,060.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็ม เอ็ม เมคเกอร์ เสนอ
ราคา 4,060.00 บาท

ร้านเอ็ม เอ็ม เมคเกอร์ ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 23 ธนัวาคม 2562

บลิเงินสดเล่มที่ 55 
เลขที่ 1

10 ค่าวสัดุโครงการประชาสัมพนัธ์
คณะฯ (ไวนิลแสดงความยินดี)

4,066.00      4,066.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
4,066.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 26 ธนัวาคม 2562

ใบเสร็จรับเงิน 
IV6212096

11 ค่าตรายาง 1,070.00      1,070.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
1,070.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 26 ธนัวาคม 2562

ใบเสร็จรับเงิน 
IV6212097

12 ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ Acer 6,066.90      6,066.90     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอเซอร์ คอมพวิเตอร์ 
จ ากัด เสนอราคา 6,066.90 
บาท

บริษทั เอเซอร์ คอมพวิเตอร์ 
จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 26 ธนัวาคม 2562

ใบก ากับภาษ ีเลขที่ 
PN52777T

13 ค่าซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่หอ้ HP 
LaserJet Pro400M401d

963.00        963.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 963.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 26 ธนัวาคม 2562

ใบส่งสินค้า เลขที่ 
IVCB-1821



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

1 วสัดุโครงการวนัเด็กฯ (กระเปา๋ผ้าใส่
เอกสาร)

1,000.00      1,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านพนัธท์พิย์การค้า เสนอ
ราคา 1,000.00 บาท

ร้านพนัธท์พิย์การค้า ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 13 มกราคม 2563

บลิเงินสดเล่มที่ 1/63 
เลขที่ 2

2 วสัดุโครงการวนัเด็กฯ (กระเปา๋ผ้าใส่
เอกสาร)

100.00        100.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน OK2O เสนอราคา 
100.00 บาท

ร้าน OK2O ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 13 มกราคม 2563

บลิเงินสดเล่มที่ 1/63 
เลขที่ 1

3 วสัดุโครงการวนัเด็กฯ (วสัดุ
ส านักงาน จ านวน 8 รายการ)

1,727.00      1,727.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บ.ก.จักวาล(2003) จ ากัด 
สาขา 2 เสนอราคา 1,727.00
 บาท

บ.ก.จักวาล(2003) จ ากัด 
สาขา 2

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 13 มกราคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
1 เลขที่ 47

4 วสัดุโครงการวนัเด็กฯ (วสัดุ
ส านักงาน จ านวน 7 รายการ)

780.00        780.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

บ.โมชิโมชิเจแปน จ ากัด 
เสนอราคา 780.00 บาท

บ.โมชิโมชิเจแปน จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 13 มกราคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
TSK630000004

5 วสัดุโครงการวนัเด็กฯ (วสัดุงานบา้น
งานครัว จ านวน 13 รายการ)

462.00        462.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

บ.เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซิส
เทม จ ากัด เสนอราคา 
462.00 บาท

บ.เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซิส
เทม จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 13 มกราคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
5120093348

6 วสัดุโครงการวนัเด็กฯ (วสัดุ จ านวน 
12 รายการ)

1,071.00      1,071.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย
(กรุงเทพ) จ ากัด เสนอราคา 
1,071.00 บาท

บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย
(กรุงเทพ) จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 13 มกราคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
0000000464

7 วสัดุโครงการวนัเด็กฯ (วสัดุ จ านวน 
22 รายการ)

1,647.00      1,647.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย
(กรุงเทพ) จ ากัด เสนอราคา 
1,647.00 บาท

บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย
(กรุงเทพ) จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 13 มกราคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
0000000464

8 วธิี
เฉพาะเจาะจง

1.ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 91,970.00 บาท

ใช้เกณฑ์
ราคา

2.ร้านเกษมคอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 93,860.00 บาท

ใบเสร็จรับเงิน 
IVCB-2049

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563
คณะเศรษฐศำสตรแ์ละบรหิำรธุรกิจ

วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563

ค่าหมึกพร้ินเตอร์     91,970.00    91,970.00 ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 16 มกราคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

3.หจก.อิเล็กทรอนิกส์
คอมพวิเตอร์แอนด์ซอฟต์แวร์
 เสนอราคา 96,390.00 บาท

9 วสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,360.00      3,360.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 
3,360.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 23 มกราคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
KHIV011936

10 ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์และเคร่ี
องสแกนเนอร์

2,354.00      2,354.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 2,354.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 23 มกราคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IVCB-1969 IVCB-
1968

11 ค่าวสัดุโครงการประชาสัมพนัธ์
คณะฯ (ไวนิลแสดงความยินดีและ
โปสเตอร์)

8,025.00      8,025.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
8,025.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 23 มกราคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IV6301052 
IV6301049

12 ปา้ยชื่อบคุลากร 220.00        220.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายกิตติศักด์ิ ธนชิตชัยกุล 
เสนอราคา 220.00 บาท

นายกิตติศักด์ิ ธนชิตชัยกุล ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 13 มกราคม 2563

บลิเงินสด เล่มที่ 2 
เลขที่ 10

13 ค่าอัดรูป 20.00          20.00         วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านบิ๊กโฟโต้ เสนอราคา 
20.00 บาท

ร้านบิ๊กโฟโต้ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 13 มกราคม 2563

บลิเงินสด เล่มที่ 23 
เลขที่ 18

ใบเสร็จรับเงิน 
IVCB-2049

ค่าหมึกพร้ินเตอร์     91,970.00    91,970.00 ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 16 มกราคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

1 ค่านามบตัร รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 267.50        267.50       วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
267.50 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 3 กุมภาพนัธ ์2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IV6301074

2 ค่าถ่ายเอกสารสี 105.00        105.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านบมี บมี เสนอราคา 
105.00 บาท

ร้านบมี บมี ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 3 กุมภาพนัธ ์2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
11 เลขที่ 19

3 ค่าจ้างเหมาส าหรับโครงการถอด
บทเรียนการจัดการธรุกิจทอ่งเที่ยว
และเยี่ยมชมกิจการ (จ้างเหมารถตู้)

10,000.00    10,000.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทั 
Hatyairainbowtravel 
เสนอราคา 10,000.00 บาท

บริษทั 
Hatyairainbowtravel จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 5 กุมภาพนัธ ์2563

4 ค่าจ้างเหมาส าหรับโครงการการ
ถอดบทเรียนการจัดการธรุกิจ
ทอ่งเที่ยวและเยี่ยมชมกิจการ (จ้าง
เหมารถทวัร์ปรับอากาศ)

30,000.00    30,000.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัหาดใหญ่ เอส.บแีทร
เวลแอนด์ทวัร์ จ ากัด เสนอ
ราคา 30,000.00 บาท

บริษทัหาดใหญ่ เอส.บแีทร
เวลแอนด์ทวัร์ จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 5 กุมภาพนัธ ์2563

5 ค่าปา้ยอะคิริกไดคัท(ต้นรวงผ้ึง) 600.00        600.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านททีไีอเดียอาร์ต เสนอ
ราคา 600.00 บาท

ร้านททีไีอเดียอาร์ต ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 11กุมภาพนัธ ์2563

ใบส่งของ เล่มที่ 
182563 เลขที่ 1

6 ค่าไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า อีสปริงส์ 5,325.00      5,325.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เครือน้ า
งาม เสนอราคา 5,325.00 
บาท

หจก.เครือน้ างาม ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 16กุมภาพนัธ ์2563

ใบก ากับภาษ ีเอกสาร
เลขที่ 6302-001

7 ค่ากระดาษ A4 300 รีม 31,500.00    31,500.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

1.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 
31,500 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 18กุมภาพนัธ ์2563

ใบเสร็จรับเงิน 
KHIV012019

2.หา้งหุ้นส่วนเพื่อนสนิท 
เสนอราคา 33,600 บาท

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563
คณะเศรษฐศำสตรแ์ละบรหิำรธุรกิจ

วันที่ 3 มีนำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

2.บริษทัหาดใหญ่ ดับเบิ้ลเอ 
จ ากัด เสนอราคา 32,400.00
 บาท

8 ค่าวสัดุโครงการประชาสัมพนัธ์
คณะฯ (ไวนิลแสดงความยินดี)

2,461.00      2,461.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
2,461.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 18กุมภาพนัธ ์2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IV6302007 และ 
IV6302057

9 ค่าสมุดฝึกงานโครงการปฐมนิเทศ
นิสิตก่อนฝึกงาน สาขาบญัชี

52,000.00    52,000.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านดาษหอม เสนอราคา 
52,000.00 บาท

ร้านดาษหอม ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 18กุมภาพนัธ ์2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
0001 เลขที่ 000003

10 ค่าซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ 6,700.00      6,700.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 6,700.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 18กุมภาพนัธ ์2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IVCB-2226

11 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
โครงการปฐมนิเทศน์ฝึกงานของนิสิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นป ี3

3,213.00      3,213.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านบมี บมี เสนอราคา 
3,213.00 บาท

ร้านบมี บมี ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 19กุมภาพนัธ ์2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
07 เลขที่ 04

12 ค่าวสัดุโครงการปฐมนิเทศน์ฝึกงาน
ของนิสิตสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นป ี3

848.00        848.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อนสนิท 
เสนอราคา 848.00 บาท

หจก.เพื่อนสนิท ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 19กุมภาพนัธ ์2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
390 เลขที่ 19475

13 ค่า Flash Drive 16GB 10อัน 1,390.00      1,390.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 1,390.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 20กุมภาพนัธ ์2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IVCB-2159

14 ค่า Harddisk และที่ชาร์จถ่าน 2,185.00      2,185.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 2,185.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 20กุมภาพนัธ ์2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IVCB-2108

15 ค่าซักเส้ือสูทโครงการพฒันาทกัษะ
นิสิตสาขาการตลาดฯ

300.00        300.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านธนาทพิย์ ซักอบรีด เสนอ
ราคา 300.00 บาท

ร้านธนาทพิย์ ซักอบรีด ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 24กุมภาพนัธ ์2563

บลิเงินสด เล่มที่ 7 
เลขที่ 840



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

1 ค่าวสัดุส านักงานโครงการบริการ
วชิาการ

799.00        799.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านปลีกเคร่ืองเขียน เสนอ
ราคา 799.00 บาท

ร้านปลีกเคร่ืองเขียน ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 2 มีนาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
91 No.4524

2 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
โครงการบริการวชิาการ

925.00        925.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านบมี บมี เสนอราคา 
925.00 บาท

ร้านบมี บมี ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 3 มีนาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
11 เลขที่ 20

3 ค่าวสัดุก่อสร้าง 9,935.00      9,935.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

1.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 
9,935.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 4 มีนาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
KHIV012058

4 ค่าแสตมโครงการวารสารคณะฯ 1,700.00      1,700.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
เสนอราคา 1,700.00 บาท

บริษทัไปรษณีย์ไทย จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 9 มีนาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
02612 เลขที่ 28

5 ค่าตรายาง 406.60        406.60       วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
406.60 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 5 มีนาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน IV630

6 ค่าวสัดุโครงการประชาสัมพนัธ์
คณะฯ (ไวนิลแสดงความยินดี)

428.00        428.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
228.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 5 มีนาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IV6303005

7 ค่าแสตมปโ์ครงการวารสารคณะฯ 1,700.00      1,700.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
เสนอราคา 1,700.00 บาท

บริษทัไปรษณีย์ไทย จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 9 มีนาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
02612 เลขที่ 28

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2563
คณะเศรษฐศำสตรแ์ละบรหิำรธุรกิจ

วันที่ 1 เมษำยน 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

8 ค่าวสัดุส านักงาน 10,000.00    10,000.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

1.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 
10,000 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 9 มีนาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
KHIV012071 
KHIV012095 
KHIV012055

9 ค่าซ่อม UPS และกล้องวงจรปดิ 18,905.00    18,905.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 18,905.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 11 มีนาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IVCB-2226 IVCB-
2318

10 ค่าจ้างแปลเอกสารโครงการ 4,000.00      4,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวเกศรา สุวรรณรัตน์
เสนอราคา 4,000.00 บาท

นางสาวเกศรา สุวรรณรัตน์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 11 มีนาคม 2563

ใบส าคัญรับเงิน

11 ค่าชุดยูนิฟอร์มของ อ.ดร.พนิิจ ดวง
จินดา

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีอาร์ หาดใหญ่
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

บริษทั ซีอาร์ หาดใหญ่
(ประเทศไทย) จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 20 มีนาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
202-128533

12 ค่าหลอดไฟ 3,850.00      3,850.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.เพื่อนสนิท เสนอราคา 
3,850.00 บาท

หจก.เพื่อนสนิท ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 27 มีนาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
547 เลขที่ 273478

13 ค่าหนังสือของ อ.ดร.พนิิจ ดวงจินดา 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน amzon.com เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

ร้าน amzon.com ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 23 มีนาคม 2563

เลขที่ 
111-2640815-
2231434

14 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 9,975.00      9,975.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 9,975.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 31 มีนาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IVCB-2108



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

1 ค่าหนังสือของ รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 2,999.00      2,999.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เสนอราคา 
2,999.00 บาท

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 23 มีนาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
6300321023030

2 ค่าชุดยูนิฟอร์มของ รศ.ดร.เจษฎา 
นกน้อย

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านนางชญาณิศา สุวรรณ
โชติ เสนอราคา 3,000.00 
บาท

ร้านนางชญาณิศา สุวรรณโชติ ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 23 มีนาคม 2563

ใบส าคัญรับเงิน

3 ค่าหนังสือของ บงกช แก้วคีรี 1,820.00      1,820.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทับทีเูอส จ ากัด เสนอ
ราคา 1,820.00 บาท

บริษทับทีเูอส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 23 มีนาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
101-
078258,101078259,
10178260

4 ค่าหนังสือของ อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 1,370.00      1,370.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เสนอราคา 
1,370.50 บาท

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 3 เมษายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
111210041253

5 ค่าหนังสือของ อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 1,629.50      1,629.50     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน) เสนอราคา 
1,629.50 บาท

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน)

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 3 เมษายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
IECON-20-018816

6 ค่าชุดยูนิฟอร์มของ อ.ดร.นิจกานต์ 
หนูอุไร

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน CQ SHOP ร้าน CQ SHOP ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 3 เมษายน 2563

ใบส าคัญรับเงิน

7 ค่าหนังสือของ ผศ.ดร.อนิวชั แก้ว
จ านงค์

1,987.00      1,987.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือมหาวทิยาลัย
ทกัษณิ 1เสนอราคา 
1,987.00 บาท

ศูนย์หนังสือมหาวทิยาลัย
ทกัษณิ

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 14 เมษายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IW00000278

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563
คณะเศรษฐศำสตรแ์ละบรหิำรธุรกิจ

วันที่ 7 พฤษภำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

8 ค่าเจลแอลกอฮอล์ 2,400.00      2,400.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านเสาวภา ล้ิมพนัธอ์ุดม ร้านเสาวภา ล้ิมพนัธอ์ุดม ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 14 เมษายน 2563

บลิเงินสด เล่มที่ 35 
เลขที่ 4

9 ค่าขวดสเปร์ใส 1,050.00      1,050.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัสยามนครินทร์ จ ากัด 
เสนอราคา 1,050.00 บาท

บริษทัสยามนครินทร์ จ ากัด ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 14 เมษายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
CS05256304/0037

10 ค่าหน้ากากอนามัยผ้า 6,075.00      6,075.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายปานนัฎ เหล่าจันทร์ 
เสนอราคา 6,075.00 บาท

นายปานนัฎ เหล่าจันทร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 14 เมษายน 2563

ใบส าคัญรับเงิน

13 ค่าชุดยูนิฟอร์มของ ผศ.ดร.วาสนา 
สุวรรณวจิิตร

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านหา้แยกน้ ากระจาย เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

ร้านหา้แยกน้ ากระจาย ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 16 เมษายน 2563

บลิเงินสด เล่มที่ 2 
เลขที่ 35

12 ค่าชุดยูนิฟอร์มของ อนุกูล ศรีวรรณ 2,945.00      2,945.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน WARRIX SHOP เสนอ
ราคา 2,945.00 บาท

ร้าน WARRIX SHOP ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 16 เมษายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน

13 ค่าชุดยูนิฟอร์มของ วาสนา มรรคคง
คา

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เดวาส์ ไปร์ทมูน จ ากัด
 เสนอราคา 3,000.00 บาท

บริษทั เดวาส์ ไปร์ทมูน จ ากัด ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 17 เมษายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
6 เลขที่ 13

14 ค่าHard disk 2TBของ วาสนา 
มรรคคงคา

1,985.00      1,985.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 1,985.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 17 เมษายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IVCB-2425



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

1 ค่าชุดยูนิฟอร์มของศิริพร เพช็รมณี 2,594.00      2,594.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด เสนอราคา 2,594.00 
บาท

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 16 เมษายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

2 ค่าชุดยูนิฟอร์มของบงกช แก้วคีรี 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายภญิญา เชี่ยวปรีชาชัย 
เสนอราคา 3,000.00 บาท

นายภญิญา เชี่ยวปรีชาชัย ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 5 พฤษภาคม 2563

ใบส าคัญรับเงิน

3 ค่าหนังสือของวาสนา มรรคคงคา 1,951.00      1,951.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เสนอราคา 
3,000.00 บาท

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 5 พฤษภาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
6300321043385

4 ค่าหนังสือของ ผศ.ดร.อนิวชั แก้ว
จ านงค์

1,013.00      1,013.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เสนอราคา 
1,013.00 บาท

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 5 พฤษภาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
6300321043518

5 ค่าชุดยูนิฟอร์มของธรรญชนก ขนอม 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางมนิดา เทยีนสวา่ง เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

นางมนิดา เทยีนสวา่ง ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 5 พฤษภาคม 2563

ใบส าคัญรับเงิน

6 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.วณีา ลีลา
ประเสริฐศิลป์

2,880.00      2,880.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน Missis Shop เสนอ
ราคา 2,880.00 บาท

ร้าน Missis Shop ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 7 พฤษภาคม 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

7 ค่าหมึกเคร่ืองพร้ินเตอร์อ.ศรัณยา 
อิสรรักษ์

2,480.00      2,480.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 2,480.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 7 พฤษภาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IVCB-2541

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563
คณะเศรษฐศำสตรแ์ละบรหิำรธุรกิจ

วันที่ 2 มิถุนำยน 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

8 ค่าหนังสือของอ.วณีา ลีลาประเสริฐ
ศิลป์

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เสนอราคา 
3,000.00 บาท

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 7 พฤษภาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
6300321030781

9 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.ดร.โกมลมณี 
เกตตะพนัธ์

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวดวงใจ เรืองอรุณ
วฒันา เสนอราคา 3,000.00
 บาท

นางสาวดวงใจ เรืองอรุณ
วฒันา

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 8 พฤษภาคม 2563

ใบส าคัญรับเงิน

10 ค่าหนังสือของอ.ดร.ศิรดา นวล
ประดิษฐ์

1,883.00      1,883.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

คิโนคุนิยะ บุ๊คส์ เสนอราคา 
1,883.00 บาท

คิโนคุนิยะ บุ๊คส์ ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 11 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
H07624324104

11 ค่าหน้ากาก Face shield 1,965.00      1,965.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน Choosemo.th เสนอ
ราคา 1,965.00 บาท

ร้าน Choosemo.th ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 12 พฤษภาคม 
2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

12 ค่าแสตมโครงการปรับปรุงหลักสูตร
บญัชี

300.00        300.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
เสนอราคา 300.00 บาท

บริษทัไปรษณีย์ไทย จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 15 พฤษภาคม2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
POS 
B12900000200645

13 ค่าหน้ากากอนามัย N 95 โครงการ 
ECBA ร่วมต้านภยัโควดิ COVID-19

4,199.96      4,199.96     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัทอีาร์เอส.อันดัสทรี 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 4,199.96 
บาท

บริษทัทอีาร์เอส.อันดัสทรี 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 15 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
630562

14 ค่าหน้ากาก Face shield โครงการ 
ECBA ร่วมต้านภยัโควดิ COVID-19

6,900.00      6,900.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัพทีวู ีกรุ๊ป จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่ เสนอราคา 
6,900.00 บาท

บริษทัพทีวู ีกรุ๊ป จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 15 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
RT-20200501857
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15 ค่าชุด PPE โครงการ ECBA ร่วม
ต้านภยัโควดิ COVID-19

10,004.50    10,004.50   วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทันานาเชฟต้ี จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่ เสนอราคา 
10,004.50 บาท

บริษทันานาเชฟต้ี จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 15 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
RC-ST/630508

16 ค่าหนังสือของธรรญชนก ขนอม 1,915.30      1,915.30     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน) เสนอราคา 
1,915.30 บาท

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน)

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 15 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
IECON-20-036536

17 ค่าซ่อม UPS และปรินเตอร์ 2,413.00      2,413.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 2,413.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 18 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IVCB-2562 IVCB-
2563

18 ค่าหนังสือของอ.ดร.ศิรดา นวล
ประดิษฐ์

1,005.00      1,005.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทั คิโนคุนิยะ บุ๊คส์ เสนอ
ราคา 1,005.00 บาท

บริษทั คิโนคุนิยะ บุ๊คส์ ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 18 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
H073420714485

19 ค่าจ้างทาสีปา้ยคณะฯ 4,800.00      4,800.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ แก้วเร่ือง เสนอ
ราคา 4,800.00 บาท

นายประกิจ แก้วเร่ือง ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 18 พฤษภาคม 
2563

ใบส าคัญรับเงิน

20 ค่าหนังสือของอ.โกมลมณี เกตตะพนัธ์ 1,670.00      1,670.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน) เสนอราคา 
1,670.00 บาท

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน)

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 18 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
REC-05540

21 ค่าชุดยูนิฟอร์มของศิริจันทร์ ภกัดี 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางสุภาวดี แก้วทอง เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

นางสุภาวดี แก้วทอง ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 20 พฤษภาคม 
2563

ใบส าคัญรับเงิน

22 ค่าหมึกเคร่ืองพร้ินเตอร์     97,470.00    97,470.00 วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 97,470.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 20พฤษภาคม2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IVCB-2709

2.ร้านเกษมคอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 100,245.00 บาท
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3.หจก.อิเล็กทรอนิกส์
คอมพวิเตอร์แอนด์ซอฟต์แวร์
 เสนอราคา 100,665.00 บาท

23 ค่าวสัดุส านักงาน 21,350.00    21,350.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

1.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 
9,935.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 20 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน 
KHIV012375

2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน
สนิท เสนอราคา 22,663.00
 บาท

24 ค่าชุดยูนิฟอร์มของจีราวฒัน์ ไชยศรี 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวนันทยิา ชูช่วย เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

นางสาวนันทยิา ชูช่วย ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 21 เมษายน 2563

ใบส าคัญรับเงิน

25 ค่าหนังสือของอ.ศรัณยา อิสสรักษ์ 626.00        626.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เสนอราคา 
626.00 บาท

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 21 เมษายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
6300321039525

26 ค่าชุดยูนิฟอร์ม อ.ดร.ศิรดา นวล
ประดิษฐ์

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด เสนอราคา 3,000.00 
บาท

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 25 พฤษภาคม 
2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

27 ค่าหนังสือของอ.โกมลมณี เกตตะพนัธ์ 1,330.00      1,330.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บ.บทีเูอส จ ากัด เสนอราคา 
1,330.00 บาท

บ.บทีเูอส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 25 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
101-079911

28 ค่าชุดยูนิฟอร์มของนานีญา โต๊ะเส็น 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัเคอาร์เอฟ แบงกอก 
จ ากัด เสนอราคา 3,000.00 
บาท

บริษทัเคอาร์เอฟ แบงกอก 
จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 27 เมษายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
IV6304001
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29 ค่าไวนิลแสดงความยินดี โครงการ
ประชาสัมพนัธค์ณะฯ

5,778.00      5,778.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
5,778.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 28 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IV6305005 และ 
IV6303070 และ 
IV6305049

30 ค่าหนังสือของอ.ศรัณยา อิสสรักษ์ 2,370.10      2,370.10     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือ
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
 เสนอราคา 2,370.10 บาท

ศูนย์หนังสือ
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 28 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
07361-2
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1 ค่าจ้างเหมารถบสัโครงการเติมสี 
แต้มฝัน ปนัรักษเ์พื่อน้อง

5,000.00      5,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายธนกฤต ทองศรีรักษ ์
เสนอราคา 5,000.00 บาท

นายธนกฤต ทองศรีรักษ์ ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์
2563

ใบส าคัญรับเงิน

2 ค่าวสัดุโครงการเติมสี แต้มฝัน ปนั
รักษเ์พื่อน้อง

240.00        240.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านบญุสม เคมีเกษตร เสนอ
ราคา 240.00 บาท

ร้านบญุสม เคมีเกษตร ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์
2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
004 เลขที่ 0171

3 ค่าวสัดุโครงการเติมสี แต้มฝัน ปนั
รักษเ์พื่อน้อง

17,847.00    17,847.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านบญุสม เคมีเกษตร เสนอ
ราคา 17,847.00 บาท

บริษทั ก.จักรวาล (2003) 
จ ากัด สาขา 2

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์
2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
2 เลขที่ 24 ถึง 27

4 ค่าวสัดุโครงการเติมสี แต้มฝัน ปนั
รักษเ์พื่อน้อง

2,000.00      2,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนสามัญเก็ทดีไซน์ 
แอนด์ปร้ินเตอร์ เสนอราคา 
2,000 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญเก็ทดีไซน์ 
แอนด์ปร้ินเตอร์

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์
2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
115 เลขที่ 52 ถึง 57

5 ค่าวสัดุโครงการเติมสี แต้มฝัน ปนั
รักษเ์พื่อน้อง

15,365.00    15,365.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัพงษสิ์นค้าวสัดุ จ ากัด 
เสนอราคา 15,365.00 บาท

บริษทัพงษสิ์นค้าวสัดุ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์
2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
CA630227-0027 
และCA630227-0029

6 ค่าหนังสือของอ.สมพงค์ พรมสะอาด 1,555.25      1,555.25     วธิี
เฉพาะเจาะจง

BOOK Depository เสนอ
ราคา 1,555.25 บาท

BOOK Depository ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 5 พฤษภาคม 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

7 ค่าหนังสือของอ.สมพงค์ พรมสะอาด 1,235.00      1,235.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน) เสนอราคา 
1,235.00 บาท

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน)

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 5 พฤษภาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
IECON-20-031927

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563
คณะเศรษฐศำสตรแ์ละบรหิำรธุรกิจ

วันที่ 3 กรกฎำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

8 ค่าเช็คและล้างเคร่ืองปรับอากาศ 30,000.00    30,000.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

1.ร้านสุรินทร์แอร์ เสนอราคา
 30,000.00 บาท

ร้านสุรินทร์แอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 18 พฤษภาคม 
2563

ใบส่งของ เล่มที่ 2 
เลขที่ 19

2.ร้านอ่างทองแอร์ เสนอ
ราคา 32,500.00 บาท

3.ร้านทองทพิย์แอร์ไฟฟา้
เซอร์วสิ เสนอราคา 
35,000.00 บาท

9 ค่าซ่อมประตูบานสวงิ 64,800.00    64,800.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งเรืองการค้า เสนอราคา
 64,800.00 บาท

ร้านรุ่งเรืองการค้า ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 20 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
08 No.0374

10 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.ดร.วรรณภรณ์ บริพนัธ์3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทั UNIQLO (Thailand)
 COMPANY LIMITED เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

บริษทั UNIQLO (Thailand)
 COMPANY LIMITED

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 22 พฤษภาคม 
2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

11 ค่าหนังสือของผศ.ดร.อนุวตั สงสม 1,143.00      1,143.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เสนอราคา 
1,143.00 บาท

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 25 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
6300321050038

12 ค่าหนังสือของอ.ดร.ธนวทิย์ บญุสิทธิ์ 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เสนอราคา 
3,000.00 บาท

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 26 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
6300321050668

13 ค่าครุภณัฑ์ส าหรับหอ้งเรียนออนไลน์
 จ านวน 4 หอ้ง

238,790.00   238,790.00  วธิี
เฉพาะเจาะจง

1.ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 238,790.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที2่6 พฤษภาคม2563

ใบส่งสินค้า 
IVCB-2891

2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัดมอร์เกท 
เซ็นเตอร์ เสนอราคา 
269,100.00 บาท



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

3.บริษทัโปร เอว ีจ ากัด 
เสนอราคา 316,700.00 บาท

14 ค่าจ้างจัดท าส่ือวดีีโอโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

35,000.00    35,000.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายกิตติพงค์ แก้วประดิษฐ์
เสนอราคา 35,000.00 บาท

นายกิตติพงค์ แก้วประดิษฐ์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที2่8 พฤษภาคม2563

ใบส าคัญรับเงิน

15 ค่าหนังสือของอ.ดร.วรรณภรณ์ บริพนัธ์ 1,335.00      1,335.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทับทีเูอส จ ากัด เสนอ
ราคา 1,335.00 บาท

บ.บทีเูอส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 28 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
101-044579

16 ค่าหนังสือของอ.ดร.วรรณภรณ์ บริพนัธ์ 1,052.00      1,052.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทับทีเูอส จ ากัด เสนอ
ราคา 1,052.00 บาท

บ.บทีเูอส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 28 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
101-044579

17 ค่าวสัดุโครงการ ECBA ร่วมแบง่ปนั
ฝ่าฝันวกิฤตโควดิ-19

2,106.00      2,106.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษมั สยามแมคโคร จ ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 
2,106.00 บาท

บริษมั สยามแมคโคร จ ากัด 
(มหาชน)

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 28 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน 
256305/0038

18 ค่าวสัดุโครงการ ECBA ร่วมแบง่ปนั
ฝ่าฝันวกิฤตโควดิ-19

282.40        282.40       วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษมั สยามแมคโคร จ ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 282.40
 บาท

บริษมั อินเตอร์ มีเดีย จ ากัด ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 28 พฤษภาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน 
009501294005

19 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.ดร.วลิาวลัย์ จันทร์ศรี 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บาลิน
2559เสนอ ราคา 3,000.00 
บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บาลิน2559 ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 28 พฤษภาคม 
2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

20 ค่ากระเปา๋ใส่อุปกรณ์การเรียน
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

27,270.00    27,270.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางมัณฑนา นาคบตุร เสนอ
ราคา 27,270.00 บาท

นางมัณฑนา นาคบตุร ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที2่8 พฤษภาคม2563

ใบส าคัญรับเงิน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

21 ค่ากระเปา๋ใส่เอกสารโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

71,600.00    71,600.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายอัครพล ศรีวงศ์เจริญ 
เสนอราคา 71,600.00 บาท

นายอัครพล ศรีวงศ์เจริญ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที2่8 พฤษภาคม2563

ใบส าเสร็จรับเงิน 
RCV14766427

22 ค่าหน้ากากอนามัยโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

27,000.00    27,000.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
27,000.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที2่8 พฤษภาคม2563

ใบเสร็จรับเงิน 
RE6306019

23 ค่าหนังสือของอ.หรรษมน เพง็หมาน 2,858.95      2,858.95     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน) เสนอราคา 
2,858.95 บาท

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน)

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 1 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
REC-01953

24 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.หรรษมน เพง็
หมาน

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวบษุฎ ีดอนพล เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

นางสาวบษุฎ ีดอนพล ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 1 มิถุนายน 2563

ใบส าคัญรับเงิน

25 ค่าหนังสือของนานีญา โต๊ะเส็น 1,969.50      1,969.50     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน) เสนอราคา 
1,969.50 บาท

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน)

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 1 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
REC-00738

26 ค่าหนังสือของอ.จารุมาศ เสน่หา 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน) เสนอราคา 
3,000.00 บาท

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน)

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 1 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
IECON-20-041025

27 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.เสาวลักษณ์ 
จันทร์ประสิทธ์

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด เสนอราคา 3,000.00 
บาท

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 2 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

28 ค่าปรับปรุงและทาสีหอ้งพกัอาจารย์ 6,600.00      6,600.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ แก้วเร่ือง เสนอ
ราคา 6,600.00 บาท

นายประกิจ แก้วเร่ือง ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 2 มิถุนายน 2563

ใบส าคัญรับเงิน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

29 ค่าหนังสือของผศ.ดร.สัญชัย ล้ังแทกุ้ล 596.00        596.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เสนอราคา 
596.00 บาท

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 4 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
6300321052207

30 ค่าหนังสือของผศ.ดร.สัญชัย ล้ังแทกุ้ล 2,404.00      2,404.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บจ.เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ 
เสนอราคา 2,404.00 บาท

บจ.เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 4 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
SL2020/007285

31 ค่าวสัดุโครงการประชาสัมพนัธ์
คณะฯ (ไวนิลแสดงความยินดี)

2,033.00      2,033.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
2,033.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 4 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IV6306026

32 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.ดร.สุธ ีโง้วศิริ 2,967.00      2,967.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด เสนอราคา 2,967.00 
บาท

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 4 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

33 ค่าหนังสือของผศ.ดร.อนุวตั สงสม 742.00        742.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน) เสนอราคา 742.00
 บาท

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน)

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 5 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
REC-05548

34 ค่าหนังสือของผศ.ดร.อนุวตั สงสม 1,055.00      1,055.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
เสนอราคา1,055.00 บาท

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 5 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
93973

35 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.ยงยุทธ รัตนสุวรรณ 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีอาร์หาดใหญ่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

บริษทัซีอาร์หาดใหญ่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 5 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

36 ค่าหลอดไฟ 10 นิ้ว 414.00        414.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน Case Case Case 
เสนอราคา 1,969.50 บาท

ร้าน Case Case Case ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 8 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

37 ค่าหนังสือของอ.ดร.วรรณภรณ์ บริพนัธ์ 613.00        613.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทับทีเูอส จ ากัด เสนอ
ราคา 613.00 บาท

บ.บทีเูอส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 8 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
101-044579

38 ค่าหนังสือของอ.ดร.วลิาวลัย์ จันทร์ศรี 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บจ.เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ 
เสนอราคา 3,000.00 บาท

บจ.เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 8 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
SL2020/007324

39 ค่าหนังสือของอ.ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ 2,988.00      2,988.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทับทีเูอส จ ากัด เสนอ
ราคา 2,988.00 บาท

บ.บทีเูอส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 8 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
104-045761 ถึง 3

40 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.ดร.สานิตย์ ศรีชู
เกียรติ

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทั UNIQLO (Thailand)
 COMPANY LIMITED เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

บริษทั UNIQLO (Thailand)
 COMPANY LIMITED

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 8 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

41 ค่าหนังสือของศิริจันทร์ ภกัดี 2,000.00      2,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน) เสนอราคา 
2,000.00 บาท

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน)

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 8 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
REC-01956

42 ค่าหนังสือของอ.ดร.อภนิันท ์เอื้ออังกูร 1,433.70      1,433.70     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือ
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
 เสนอราคา 1,433.70 บาท

ศูนย์หนังสือ
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 9 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
07436

43 ค่าหนังสือของอ.ดร.อภนิันท ์เอื้ออังกูร 459.80        459.80       วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน) เสนอราคา 459.80
 บาท

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน)

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 9 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
REC-04938

44 ค่าหนังสือของอ.ดร.อภนิันท ์เอื้ออังกูร 1,015.00      1,015.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บจ.เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ 
เสนอราคา 1,015.00 บาท

บจ.เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 9 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
SL2020/007737



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

45 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.ดร.อภนิันท ์
เอื้ออังกูร

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทั GAGAN (Thailand) 
จ ากัดเสนอราคา 3,000.00 
บาท

บริษทั GAGAN (Thailand) 
จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 9 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

46 ค่าหนังสือของอ.ยงยุทธ รัตนสุวรรณ 1,800.75      1,800.75     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน) เสนอราคา 
1,800.75 บาท

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน)

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 9 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
REC-04938

47 ค่าหนังสือของอ.โชติญาณ์ หติะพงศ์ 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เสนอราคา 
3,000.00 บาท

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 10 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
6300321052924

48 ค่าชุดยูนิฟอร์มาของอ.โชติญาณ์ หิ
ตะพงศ์

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางศรีศุก ศิริวฒัน์ เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

นางศรีศุก ศิริวฒัน์ ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 10 มิถุนายน 2563

ใบส าคัญรับเงิน

49 ค่าชุดยูนิฟอร์มของผศ.ดร.อนิวชั 
แก้วจ านงค์

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด เสนอราคา 3,000.00 
บาท

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 11 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

50 ค่าหนังสือของรศ.ดร.ชินสัคค 
สุวรรณอัจฉริย

2,750.00      2,750.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
 จ ากัด เสนอราคา 2,750.00
 บาท

บริษทัอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
 จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 11 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
0920000111

51 ค่าชุดยูนิฟอร์มของรศ.ดร.ชินสัคค 
สุวรรณอัจฉริย

2,650.47      2,650.47     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัริโน(ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 2,650.47 
บาท

บริษทัริโน(ประเทศไทย) 
จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 11 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

52 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.จารุมาศ เสน่หา 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีอาร์หาดใหญ่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

บริษทัซีอาร์หาดใหญ่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที1่1 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

53 ค่าหนังสือของผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ 2,768.00      2,768.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทั คิโนคุนิยะ บุ๊คส์ เสนอ
ราคา 2,768.00 บาท

บริษทั คิโนคุนิยะ บุ๊คส์ ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 11 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
389207

54 ค่าชุดยูนิฟอร์มของผศ.ดร.อรจันทร์ 
ศิริโชติ

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทั UNIQLO (Thailand)
 COMPANY LIMITED เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

บริษทั UNIQLO (Thailand)
 COMPANY LIMITED

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 11 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

55 ค่าชุดยูนิฟอร์มของณิชา ตันติรักษ์
ธรรม

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอซซาด้า 
พาวเวอร์ เสนอราคา 
3,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอซซาด้า 
พาวเวอร์

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 11 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
1 เลขที่ IV00001276

56 ค่ากระดานไวทบ์อร์ด 1,300.00      1,300.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 
1,300.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 11 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
KHIV012440

57 ค่า Graphic Drawing Tablet 7,960.00      7,960.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 7,960.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 11 มิถุนายน 2563

ใบส่งสินค้า 
IVCB-2886

58 ค่าลูกลอย 640.00        640.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งสหชัย เสนอราคา 
640.00 บาท

หา้งสหชัย ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 12 มิถุนายน 2563

บลิเงินสด เล่มที่ 10 
เลขที่ 21

59 ค่าชุดยูนิฟอร์มของผศ.ดร.สัญชัย ล้ังแทกุ้ล 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีอาร์หาดใหญ่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

บริษทัซีอาร์หาดใหญ่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที1่4 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

60 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.ดร.ธนวทิย์ บญุ
สิทธิ์

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัโรบนิสัน จ ากัด (สาขา
ตรัง) เสนอราคา 3,000.00 
บาท

บริษทัโรบนิสัน จ ากัด (สาขา
ตรัง)

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 15 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

61 ค่าซ่อม UPS 3,500.00      3,500.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 3,500.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 15 มิถุนายน 2563

ใบส่งสินค้า 
IVCB-25887

62 ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 32,350.00    32,350.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 32,350.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 15 มิถุนายน 2563

ใบส่งสินค้า 
IVCB-2904

63 ค่าหนังสือของอ.ฉันทชิา บวัศรี 1,980.00      1,980.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เสนอราคา 
1,980.00 บาท

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 16 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
6300321008126

64 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.ฉันทชิา บวัศรี 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัสินทรัพย์ทอง จ ากัด 
เสนอราคา 3,000.00 บาท

บริษทัสินทรัพย์ทอง จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 16 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

65 ค่าหนังสือของผศ.บษุกร ถาวร
ประสิทธิ์

2,948.00      2,948.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เสนอราคา 
2,948.00 บาท

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 16 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
6300321007299 
และ 630321007545

66 ค่าชุดยูนิฟอร์มของผศ.ดร.อรจันทร์ 
ศิริโชติ

2,870.00      2,870.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทั UNIQLO (Thailand)
 COMPANY LIMITED เสนอ
ราคา 2,870.00 บาท

บริษทั UNIQLO (Thailand)
 COMPANY LIMITED

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 16 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

67 ค่าหนังสือของอ.เสาวลักษณ์ จันทร์
ประสิทธิ์

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เสนอราคา 
3,000.00 บาท

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 17 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
6300321007952

68 ค่าหนังสือของผศ.สุธรรม ขนาบศักด์ิ 2,773.75      2,773.75     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน) เสนอราคา 
2,773.75 บาท

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน)

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 17 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
REC-02045 และ 
REC -01603



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

69 ค่าชุดยูนิฟอร์มของผศ.สุธรรม ขนาบศักด์ิ 2,890.00      2,890.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนสามัญ ปารีส
2020 เสนอราคา 2,890.00 
บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ ปารีส2020 ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 17 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

70 ค่าหนังสือของอ.จิราพร คงรอด 781.00        781.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือ
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
 เสนอราคา 781.00 บาท

ศูนย์หนังสือ
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 17 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
07446

71 ค่าหนังสือของอ.จิราพร คงรอด 2,219.00      2,219.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทับทีเูอส จ ากัด เสนอ
ราคา 2,219.00 บาท

บ.บทีเูอส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 17 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
104-047156 ถึง 7

72 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.จิราพร คงรอด 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัเอ็กซ์เพรส บติูก จ ากัด
 เสนอราคา 3,000.00 บาท

บริษทัเอ็กซ์เพรส บติูก จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 17 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
6300827

73 ค่าชุดยูนิฟอร์มาของอ.ศรัณยา อิสร
รักษ์

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางศรีศุก ศิริวฒัน์ เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

นางศรีศุก ศิริวฒัน์ ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 17 มิถุนายน 2563

ใบส าคัญรับเงิน

74 ค่าชุดยูนิฟอร์มของผศ.ดร.อนุวตั สง
สม

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด เสนอราคา 3,000.00 
บาท

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 18 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

75 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.อัตถพงศ์ เขีย
แกร

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด เสนอราคา 3,000.00 
บาท

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 18 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

76 ค่าชุดยูนิฟอร์มของอ.อรศิริ ลีลายุทธ
ชัย

3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด เสนอราคา 3,000.00 
บาท

บริษทัสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 18 มิถุนายน 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

77 ค่าหนังสือของอ.อัตถพงศ์ เขียแกร 2,802.00      2,802.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือ
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
 เสนอราคา 2,802.00 บาท

ศูนย์หนังสือ
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 19 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
07447

78 ค่าหนังสือของอ.อัตถพงศ์ เขียแกร 
และอ.อรศิริ ลีลายุทธชัย

3,198.00      3,198.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
 จ ากัด เสนอราคา 3,198.00
 บาท

บริษทัอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
 จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 19 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
0920000115 ถึง 6

79 ค่าวสัดุโครงการประชาสัมพนัธ์
คณะฯ (X-Stand)

8,560.00      8,560.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
8,560.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 18 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IV6306046

80 ค่าตรายาง 1,305.40      1,305.40     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
1,305.40 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 19 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IV6306055

81 ค่าหนังสือของอ.ยงยุทธ รัตนสุวรรณ 1,150.00      1,150.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทับทีเูอส จ ากัด เสนอ
ราคา 1,150.00 บาท

บ.บทีเูอส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 19 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
104-047131 ถึง 2

82 ค่าหนังสือของอ.ดร.สุธ ีโง้วศิริ 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน) เสนอราคา 
3,000.00 บาท

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด
(มหาชน)

ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 19 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
REC-07264

83 ค่าสแตมปโ์ครงการปรับปรุง
หลักสูตรMT

150.00        150.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
เสนอราคา 150.00 บาท

บริษทัไปรษณีย์ไทย จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 23 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
POS 
B12900000200645

84 ค่า Harddisk 2TB 2,100.00      2,100.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 2,100.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

ใบส่งสินค้า 
IVCB-2908



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

85 ค่าเทอร์โมมิเตอร์ 1,790.00      1,790.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 7,960.00 บาท

ร้านเจริญโอสถ หาดใหญ่ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
11 เลขที่ 0541



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

1 ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 32,350.00    32,350.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 32,350.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 11 มิถุนายน 2563

ใบส่งสินค้า 
IVCB-2904

2 ค่าของที่ระลึกโครงการปรับปรุง
หลักสูตร MT

4,200.00      4,200.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบอร์มายด์ แซ่หลี 
เสนอราคา 4,200.00 บาท

นางสาวเบอร์มายด์ แซ่หลี ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 22 มิถุนายน 2563

ใบส าคัญรับเงิน

3 ค่าจ้างถ่ายวดีีโอพร้อมตัดต่อส าหรับ
โครงการประกวดแข่งขัน Honda 
IMC Plan Contest คร้ังที่ 12

15,000.00    15,000.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัเซเวน่ทนี สตูดิโอ 
จ ากัด เสนอราคา 15,000.00
 บาท

บริษทัเซเวน่ทนี สตูดิโอ จ ากัด ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 29 มิถุนายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
INV2020070006

4 ค่าถ่าน 3,930.00      3,930.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อนสนิท 
เสนอราคา 3,930.00 บาท

หจก.เพื่อนสนิท ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 8 กรกฎาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
551 เลขที่ 27526

5 ค่าวสัดุส านักงาน 5,266.00      5,266.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 
5,266.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 9 กรกฎาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
KHIV012524

6 ค่าผ้าฉาก Blue Screen 3,000.00      3,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านนายจิรันดร โกรสูงเนิน 
เสนอราคา 3,000.00 บาท

ร้านนายจิรันดร โกรสูงเนิน ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 9 กรกฎาคม 2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

7 ค่าตู้เย็นประจ าหอังพกัอ.ดร.วลิาวลัย์
 จันทร์ศรี

7,300.00      7,300.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 
7,300.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 8 กรกฎาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
KHIV012559

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2563
คณะเศรษฐศำสตรแ์ละบรหิำรธุรกิจ

วันที่ 20 สิงหำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

8 ค่าหมึกเคร่ืองพร้ินเตอร์ 98,940.00    98,940.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

1.ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 98,940.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 3 กรกฎาคม 2563

ใบส่งสินค้า 
IVCB-3094

2.ร้านเกษมคอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 105,160.00 บาท

3.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 104,820.00 บาท

9 ค่าเช็คและล้างเคร่ืองปรับอากาศ 41,600.00    41,600.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

1.ร้านสุรินทร์แอร์ เสนอราคา
 41,600.00 บาท

ร้านสุรินทร์แอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 15 กรกฎาคม 
2563

ใบส่งของ เล่มที่ 2 
เลขที่ 20

2.ร้านอ่างทองแอร์ เสนอ
ราคา 44,700.00 บาท

3.ร้านทองทพิย์แอร์ไฟฟา้
เซอร์วสิ เสนอราคา 
44,750.00 บาท

10 ค่ากระดาษ 150 รีม 15,750.00    15,750.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 
15,750.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด
มาร์เก็ตต้ิง

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 15 กรกฎาคม 
2563

ใบเสร็จรับเงิน 
KHIV012583

บริษทัดับเบิ้ลเอ จ ากัด เสนอ
ราคา 16,200.00 บาท

11 ค่าจ้างเก็บแบบสอบถามโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร MT

2,500.00      2,500.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายจิตภานุ แก้วอรุณ เสนอ
ราคา 2,500.00 บาท

นายจิตภานุ แก้วอรุณ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 7 กรกฎาคม 2563

ใบส าคัญรับเงิน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

12 ค่าจ้างเก็บแบบสอบถามโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร MT

2,500.00      2,500.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวฐานิช อินพนัชัย 
เสนอราคา 2,500.00 บาท

นางสาวฐานิช อินพนัชัย ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 7 กรกฎาคม 2563

ใบส าคัญรับเงิน

13 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
โครงการปรับปรุงหลักสูตร MT

1,110.00      1,110.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายวริีศ แก้วนิจภคั เสนอ
ราคา 1,110.00 บาท

นายวริีศ แก้วนิจภคั ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที1่0 กรกฎาคม 2563

ใบส าคัญรับเงิน

14 ค่าเช่าชุดขาวของ ผศ.ดร.อรจันทร์ 
ศิริโชติ

1,000.00      1,000.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านบแีบม เสนอราคา 
1,000.00 บาท

ร้านบแีบม ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 24 กรกฎาคม 
2563

บลิเงินสดเล่มที่ 1 
เลขที่ 1

15 ค่าจ้างท าส่ือวดีีโอส าหรับโครงการ 
ECBA Orientation ต้อนรับนิสิต
ใหม่ สู่หวัใจสีทอง

7,500.00      7,500.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายเศวตฉัตร แก้วรัตน์ 
เสนอราคา 7,500.00 บาท

นายเศวตฉัตร แก้วรัตน์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที3่0 กรกฎาคม 2563

ใบส าคัญรับเงิน

16 ค่าจ้างออกแบบอินโฟกรฟฟกิ 
ส าหรับโครงการโครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่

16,250.00    16,250.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายณัฐนันท ์ยังเจริญ เสนอ
ราคา 16,250.00 บาท

นายณัฐนันท ์ยังเจริญ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที3่0 กรกฎาคม 2563

ใบส าคัญรับเงิน

17 ค่าแผ่นพลาสติกใสส าหรับหอ้งคอม 4,400.00      4,400.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน Grandgogo เสนอราคา
 4,400.00 บาท

ร้าน Grandgogo ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 30 กรกฎาคม 
2563

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

1 ค่าเคร่ืองวดัอุณหภมูิ 8,560.00      8,560.00     บริษทัเก้าร้อยล้าน จ ากัด 
เสนอราคา 8,560.00 บาท

บริษทัเก้าร้อยล้าน จ ากัด ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 3 สิงหาคม 2563

ใบส่งสินค้า IV080017

2 ค่าดอกกุญแจ 420.00        420.00       วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านนายสุธรรมเชอร์วสิ 
เสนอราคา 420.00 บาท

ร้านนายสุธรรมเชอร์วสิ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 5 สิงหาคม 2563

บลิเงินสดเล่มที่ 2 
เลขที่ 5

3 ค่าตัวก่อโลโก้ 3,210.00      3,210.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
3,210.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 17 สิงหาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IV6308011

4 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 7,665.00      7,665.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 7,665.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 17 สิงหาคม 2563

ใบส่งสินค้า 
IVCB-3304

5 ค่าหมึกสี 58,860.00    58,860.00   ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 58,860.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 19 สิงหาคม 2563

ใบส่งสินค้า 
IVCB-3305

6 ค่าวสัดุส านักงาน 16,869.00    16,869.00   หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อนสนิท 
เสนอราคา 16,869.00 บาท

หจก.เพื่อนสนิท ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 19 สิงหาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 
552 เลขที่ 
27599-27600

7 ค่ายาและค่ากระดาษสีเขียว 6,820.00      6,820.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านศูนย์ยาชุมชน เสนอราคา
 6,820.00 บาท

ร้านศูนย์ยาชุมชน ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 26 สิงหาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
BL200825-253

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563
คณะเศรษฐศำสตรแ์ละบรหิำรธุรกิจ

วันที่ 10 กันยำยน 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

8 ค่าสติกเกอร์ซีทรู 2,354.00      2,354.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัมาสเตอร์พซี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด เสนอราคา 
2,354.00 บาท

บริษทัมาสเตอร์พชี แอนด์ 
โครเชท ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 26 สิงหาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 
IV6308063

9 ค่าปา้ยชื่อ 2,020.00      2,020.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เก็ทดีไซน์ 
แอนด์ ปร้ินต้ิง เสนอราคา 
2,020.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เก็ทดีไซน์ 
แอนด์ ปร้ินต้ิง

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 26 สิงหาคม 2563

ใบส่งของเล่มที่ 032 
เลขที่ 1669

10 ค่าเจลล้างมือ 6,420.00      6,420.00     บริษทัเก้าร้อยล้าน จ ากัด 
เสนอราคา 6,420.00 บาท

บริษทัเก้าร้อยล้าน จ ากัด ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 26 สิงหาคม 2563

ใบส่งสินค้า IV080018

11 ค่าซ่อมอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 19,033.00    19,033.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 32,350.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 26 สิงหาคม 2563

ใบส่งสินค้า 
IVCB-3019



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอื
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกหรอื
รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

1 ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของ อ.ดร.
โกมลมณี เกตตะพนัธ์

17,680.00    17,680.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 17,680.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 11 กันยายน 2563

ใบส่งสินค้า 
IVCB-3445

2 ค่าซ่อมประตูบานสวงิ 5,200.00      5,200.00     วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งเรืองการค้า เสนอราคา
 5,200.00 บาท

ร้านรุ่งเรืองการค้า ใช้เกณฑ์ราคา เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 21 กันยายน 2563

ใบส่งของ เล่มที่ 09 
No.0403

3 ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 21,155.00    21,155.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ 
เสนอราคา 21,500.00 บาท

ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 21 กันยายน 2563

ใบส่งสินค้า 
IVCB-3512

4 ค่าซ่อมเคร่ืองเรียงเอกสาร 13,696.00    13,696.00   วธิี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัดเสนอราคา 13,696.00
 บาท

บริษทัริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ใช้เกณฑ์
ราคา

เลขที่ อว 8205.07/ ลง
วนัที่ 28 กันยายน 2563

ใบก ากับภาษ ี
No.63091049

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563
คณะเศรษฐศำสตรแ์ละบรหิำรธุรกิจ

วันที่ 30 กันยำยน 2563
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