
1 ค่าบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.65

16,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.โปรแคร์สเปเชียลต้ี 
จ  ากดั ราคาท่ีเสนอ 16,000

บ.โปรแคร์สเปเชียลต้ี 
จ  ากดั ราคาท่ีเสนอ 

16,000

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

สพ. 01/2565 ลงวนัท่ี 1
 ต.ค.64 (IV0088234 
ลงวนัท่ี 2 ส.ค.65)

2
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 17 
ฉ3

4,066.00      เฉพาะเจาะจง
หจก.โรจนพร้ินทต้ิ์ง
ราคาท่ีเสนอ 4066บาท

หจก.โรจนพร้ินทต้ิ์ง
ราคาท่ีเสนอ 4066บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

 อว.8724.1/พ        ลง
วนัท่ี15 ส.ค.65

3 ค่าบริการท าความสะอาด เดือน 
ส.ค.64

16,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.โปรแคร์สเปเชียลต้ี 
จ  ากดั ราคาท่ีเสนอ 16,000

บ.โปรแคร์สเปเชียลต้ี 
จ  ากดั ราคาท่ีเสนอ 

16,000

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

สพ. 01/2564 ลงวนัท่ี 1
 ต.ค.63 (IV0086895 
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.64)

4
น ้ายาฆ่าเช้ือโรค และแอลกอฮอร์ 

สเปรย์

       9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบายนวลไม ้ราคาท่ี
เสนอ 9500

ร้านบายนวลไม ้ราคาท่ี
เสนอ 9500

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

 อว.8724.1/พ  12-65     
 ลงวนัท่ี 9 ส.ค.65

5

ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1เคร่ือง

       3,210.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซอร์มาร์คโปร จ ากดั
ราคาท่ีเสนอ 3210

บ.เซอร์มาร์คโปร 
จ ากดัราคาท่ีเสนอ 3210

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

 3000036652 ลงวนัท่ี 9
 สิงหาคม2565

6

ปรับปรุงตกแต่งพ้ืนท่ีบริเวรหนา้อาคาร      99,000.00 

เฉพาะเจาะจง
บริษทัสินอมตะจ ากดั
ราคาท่ีเสนอ 99000

บริษทัสินอมตะจ ากดั
ราคาท่ีเสนอ 99000

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

 300003664 ลงวนัท่ี 9 
สิงหาคม 2565

16,000.00       

          9,500.00 

          3,210.00 

        99,000.00 

 4,066.00 

16,000.00       

แบบสรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม 2565

สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

วนัที ่31 เดอืน สงิหาคม พ.ศ.2565

ล าดบัที ่ งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง

วงเงนิที่

จดัซือ้หรอื

จดัจา้ง 

ราคา

กลาง 

(บาท)

วธิซีือ้หรอื

จา้ง

รายชือ่ผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไ้ดร้บัการ

คดัเลอืกและ

ราคาทีต่กลงซือ้

เหตผุลทีค่ดัเลอืก

โดยสรปุ

 เลขทีแ่ละวนัที่

ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ



7

กระดาษช าระแผ่น 2 ชุด

       7,008.50 เฉพาะเจาะจง ร้านทิพยพ์านิช ราคาท่ี
เสนอ7008.50

ร้านทิพยพ์านิช ราคาท่ี
เสนอ7008.50

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

 อว.8724.1/พ17-65  
ลงวนัท่ี 9 ส.ค.65

8
แจกนัดอกไมแ้ห้ง 1 แจกนั คณะ

สงัคม

       1,000.00 เฉพาะเจาะจง บิวต้ีการ์เดน้ ราคาท่ีเสนอ
 1000

บิวต้ีการ์เดน้ ราคาท่ี
เสนอ 1000

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

 211675 ลงวนัท่ี 16
ส.ค.65

9
แจกนัดอกไมแ้ห้ง 2 แจกนั คณะ

ทนัต คณะวิทย์

       2,000.00 เฉพาะเจาะจง บิวต้ีการ์เดน้ ราคาท่ีเสนอ
 2000

บิวต้ีการ์เดน้ ราคาท่ี
เสนอ 2000

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

 211676 ลงวนัท่ี 17 
ส.ค.65

10
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงฮว5185 13.63

ลิตร

          500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเลิศ1984กรุ๊ป จ ากดั
เสนอ 500

บ.ดีเลิศ1984กรุ๊ป จ ากดั
เสนอ 500

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

 19-913 ลงวนัท่ี25ส.ค.
65

11

ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 40 เล่ม

       4,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลยป์รินส์ ก๊อปป้ี 
เสนอ 4800

ร้านเลยป์รินส์ ก๊อปป้ี 
เสนอ 4800

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

 12-37 ลงวนัท่ี24ส.ค.65

12
ค่าแอลกอฮอ 75%ชนิดพน่ 4 ขวด/

เจลลา้งมือ 3 ขวด

       1,357.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบายนวลไม ้ราคาท่ี
เสนอ 1357

ร้านบายนวลไม ้ราคาท่ี
เสนอ 1357

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

 B-Rec-65/0015 ลง
วนัท่ี24 ส.ค65

13

ค่าไวนิล 4.25x1.50ม. 6.38ตรม.

       1,023.99 เฉพาะเจาะจง บ.หยนิเทียน (ไทย
แลนด)์จ ากดัราคาท่ี
เสนอ1023.99

บ.หยนิเทียน (ไทย
แลนด)์จ ากดัราคาท่ี
เสนอ1023.99

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

 IV65082401ลงวนัท่ี24
 ส.ค.65

          7,008.50 

          1,000.00 

          2,000.00 

             500.00 

          4,750.00 

          1,357.00 

          1,023.99 



14

ค่าตกแต่งสถานท่ี1งาน

       3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสายฝน จ าทุ่งวงั 
ราคาท่ีเสนอ 3200

นางสายฝน จ าทุ่งวงั 
ราคาท่ีเสนอ 3200

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

 16 ลงวนัท่ี 23 ส.ค.65

15
ค่าไวนิล 4.25x1.50ม. 6.38ตรม./

1.20x1.20 4.61ตรม.

       1,763.89 เฉพาะเจาะจง บ.หยนิเทียน (ไทย
แลนด)์จ ากดัราคาท่ี
เสนอ1023.99

บ.หยนิเทียน (ไทย
แลนด)์จ ากดัราคาท่ี
เสนอ1023.99

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

 IV65082402ลงวนัท่ี24
 ส.ค.65

16 โล่รางวลัโล่อะคริลิคใส 8 โล่        9,844.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิวชลิตา ถว้ยรางวลั 
จ  ากดัราคาท่ีเสนอ 9844 

บาท

บ.นิวชลิตา ถว้ยรางวลั 
จ  ากดัราคาท่ีเสนอ 9844

 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

 65-08-038ลว 23ส.ค.65

17 แจกนัดอกไมแ้ห้ง 1 แจกกนั        1,000.00 เฉพาะเจาะจง บิวต้ีการ์เดน้ราคาท่ีเสนอ
 1000

บิวต้ีการ์เดน้ราคาท่ี
เสนอ 1000

เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินท่ีจดัซ้ือ

จดัจา้ง

 211685 ลว30 ส.ค.65

          9,844.00 

          3,200.00 

          1,763.89 

          1,000.00 


