
แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 

ล าดับ 
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะ 
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีการซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1 น้้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก  บ.ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก คุณสมบัติครบถ้วน 01-00049/2564 
2 น้้ำมันเชื้อเพลิง 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ทองซุพรีม  บ.ทองซุพรีม คุณสมบัติครบถ้วน 01-00068/2564 
3 พวงหรีด 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดอกไม้ธันยำ & ใบตอง ร้ำน ดอกไม้ธันยำ & ใบตอง คุณสมบัติครบถ้วน 01-00070/2564 
4 น้้ำมันเชื้อเพลิง 120.00 120.00 เฉพำะเจำะจง บ.กรุงเทพปิโตรเลยีม บ.กรุงเทพปิโตรเลยีม คุณสมบัติครบถ้วน 01-00274/2564 
5 พวงหรีด 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน กุหลำบล้ำนนำ ร้ำน กุหลำบล้ำนนำ คุณสมบัติครบถ้วน 01-00276/2564 
6 ซ่อมเตำอบลมร้อน-เปลี่ยนชุดหุม้ข้อสำยไฟ 1,070.00 1,070.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เคแอนด์เจเทคโนโลย ี หจก.เคแอนด์เจเทคโนโลย ี คุณสมบัติครบถ้วน 03-00155/2564 
7 น้้ำมันเชื้อเพลิง 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง บ.กรุงเทพปิโตรเลยีม บ.กรุงเทพปิโตรเลยีม คุณสมบัติครบถ้วน 01-00494/2564 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

ล าดับ 
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะ 
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีการซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1 ชุดช้ำระ และอื่นๆ 9,630.00 9,630.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.อุดมชัยวัสดภุัณฑ ์ ร้ำน ส.อุดมชัยวัสดภุัณฑ ์ คุณสมบัติครบถ้วน 01-00637/2564 
2 น้้ำมันเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง บ.ปิโตรเลียม (คลองหลวง) บ. ปิโตรเลียม (คลองหลวง) คุณสมบัติครบถ้วน 01-00662/2564 
3 พวงหรีด จ้ำนวน 1 พวง 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนช่อเพชร ร้ำนช่อเพชร คุณสมบัติครบถ้วน 01-00721/2564 
4 น้้ำมันเชื้อเพลิง 2,728.00 2,728.00 เฉพำะเจำะจง บ.ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก  บ.ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก  คุณสมบัติครบถ้วน 01-00722/2564 
5 น้้ำมันเชื้อเพลิง 119.90 119.90 เฉพำะเจำะจง บ.โอลิมปสั ออยล ์ บ.โอลิมปสั ออยล์  คุณสมบัติครบถ้วน 01-00875/2564 
6 แก๊ส 48 กก. จ้ำนวน 1 ถัง 1,020.00 1,020.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน คลังแก๊ส 2018 ร้ำน คลังแก๊ส 2018 คุณสมบัติครบถ้วน 01-00901/2564 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

ล าดับ 
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะ 
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีการซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1 ซีล และอื่นๆ 4,686.05 4,686.05 เฉพำะเจำะจง บ.ด้ำรงรังสติ อินเตอร์กรุ๊ป บ.ด้ำรงรังสติ อินเตอร์กรุ๊ป คุณสมบัติครบถ้วน 01-00972/2564 
2 น้้ำมันเชื้อเพลิง  จ้ำนวน 1 รำยกำร 200.00 200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก บ.ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก คุณสมบัติครบถ้วน 01-01019/2564 
3 น้้ำมันเชื้อเพลิง  จ้ำนวน 1 รำยกำร 700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง บ.ปิโตรเลียม (เชียงรำก) บ.ปิโตรเลียม (เชียงรำก) คุณสมบัติครบถ้วน 01-01021/2564 
4 สีน้้ำ PARASHIELD COOLMAX BASEC2.5GL 1,696.75  1,696.75  เฉพำะเจำะจง บ.เมกำโฮม เซ็นเตอร์ จำ้กัด บ.เมกำโฮม เซ็นเตอร์ จำ้กัด คุณสมบัติครบถ้วน 01-01066/2564 
5 เนยออคิด และอื่นๆ 4,575.00 4,575.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน 200 ปี เบเกอรม์ำร์ท ร้ำน 200 ปี เบเกอรม์ำร์ท คุณสมบัติครบถ้วน 01-01177/2564 
6 ค่ำสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์พร้อมไดคัท  1,750.00 1,750.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือ ม.วไลยอลงกรณ ์ ศูนย์หนังสือ ม.วไลยอลงกรณ ์ คุณสมบัติครบถ้วน 03-00746/2564 
7 ถุงร้อน NY 7*11 และอื่นๆ 2,083.50 2,083.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองใหม่พลำสติก ร้ำนเมืองใหม่พลำสติก คุณสมบัติครบถ้วน 01-01174/2564 
8 ถังฉีดยำ 16 ลิตร และอื่นๆ 1,280.00 1,280.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลุงเที้ยม (ตลำดไท) ร้ำนลุงเที้ยม (ตลำดไท) คุณสมบัติครบถ้วน 01-01175/2564 
9 หินแกลบ และอื่นๆ 3,710.00 3,710.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลุงเที้ยม (ตลำดไท) ร้ำนลุงเที้ยม (ตลำดไท) คุณสมบัติครบถ้วน 01-01189/2564 
10 พีสมอส และอื่นๆ 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลุงเที้ยม (ตลำดไท) ร้ำนลุงเที้ยม (ตลำดไท) คุณสมบัติครบถ้วน 01-01190/2564 
11 ท่อ PVC และอื่นๆ 508.00 508.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ้ำพลฮำร์ดแวร ์ ร้ำนอ้ำพลฮำร์ดแวร ์ คุณสมบัติครบถ้วน 01-01208/2564 
12 เนยออคิด และอื่นๆ 952.00  952.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำน 200 ปี เบเกอรม์ำร์ท ร้ำน 200 ปี เบเกอรม์ำร์ท คุณสมบัติครบถ้วน 01-01341/2564 
13 สะโพกไก่ติดกระดูก และอื่นๆ 1,744.75 1,744.75 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมแม็คโคร จ้ำกัด บ.สยำมแม็คโคร จ้ำกัด คุณสมบัติครบถ้วน 01-01344/2564 
14 บล็อคลอย และอื่นๆ 2,986.00 2,986.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลศิไพบูลย ์ ร้ำนเลศิไพบูลย ์ คุณสมบัติครบถ้วน 01-01349/2564 
15 ป๊อกกี ้และอื่นๆ 200.00 200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลุงเที้ยม (ตลำดไท) ร้ำนลุงเที้ยม (ตลำดไท) คุณสมบัติครบถ้วน 01-01340/2564 
16 Alcoh - AX95% 18 lt. (แอลกอฮอล์)  4,250.00 4,250.00 เฉพำะเจำะจง หจก. แซค ซำยน์ เอ็นจ ์ หจก. แซค ซำยน์ เอ็นจ ์ คุณสมบัติครบถ้วน 01-01421/2564 
17 พวงหรีด จ้ำนวน 1 พวง 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกุหลำบล้ำนนำ ร้ำนกุหลำบล้ำนนำ คุณสมบัติครบถ้วน 01-01406/2564 
18 กล่อง และอื่นๆ 3,136.00 3,136.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณัฐกำนต ์บุญส่งศร ี น.ส.ณัฐกำนต ์บุญส่งศร ี คุณสมบัติครบถ้วน 01-01427/2564 
         



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าเดือน มกราคม 2564 

ล าดับ 
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะ 
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีการซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1 แก๊สหุงต้ม 15 กก. และอื่นๆ 1,337.00 1,337.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไก่อู๊แก๊ส และอื่นๆ ร้ำน ไก่อู๊แก๊ส และอื่นๆ คุณสมบัติครบถ้วน 01-01483/2564 
2 พลำสติกด้ำ 150 ไมครอน จ้ำนวน 1 รำยกำร 3,850.00 3,850.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไฮกรีน ช๊อป จ้ำกัด บ.ไฮกรีน ช๊อป จ้ำกัด คุณสมบัติครบถ้วน 01-01484/2564 
3 โฟโต้สวิท จ้ำนวน 6 ตัว 2,439.60 2,439.60 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.อุดมชัยวัสดุภณัฑ์  ร้ำน ส.อุดมชัยวัสดุภณัฑ์  คุณสมบัติครบถ้วน 01-01604/2564 
4 น้้ำมันเชื้อเพลิง จ้ำนวน 1 รำยกำร 120.00 120.00 เฉพำะเจำะจง บ.กรุงเทพปิโตรเลยีม บ.กรุงเทพปิโตรเลยีม คุณสมบัติครบถ้วน 01-01632/2564 
5 ถุงขยะด้ำ 18*20 นิ้ว และอื่นๆ 21,237.36 21,237.36 เฉพำะเจำะจง หจก.เวอร์เทค ซัพพลำย  หจก.เวอร์เทค ซัพพลำย คุณสมบัติครบถ้วน 01-01641/2564 
6 พวงหรีด จ้ำนวน 1 พวง 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดอกไม้แดงออร์คดิ ร้ำน ดอกไม้แดงออร์คดิ คุณสมบัติครบถ้วน 01-01675/2564 
7 กระดำษถ่ำยเอกสำร A4 จ้ำนวน 200 รีม 20,330.00 20,330.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดั๊บเบิล้เอ ดิจิตอล วินเนอร ์ บ.ดั๊บเบิล้เอ ดิจิตอล วินเนอร ์ คุณสมบัติครบถ้วน 01-01692/2564 
8 แฟ้มเอกสำร A4 และอื่นๆ 850.00 850.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือ ม.วไลยอลงกรณ ์ ศูนย์หนังสือ ม.วไลยอลงกรณ ์ คุณสมบัติครบถ้วน 01-01712/2564 
9 แฟ้มเอกสำร A4 และอื่นๆ 1,200.00 1,200.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือ ม.วไลยอลงกรณ ์ ศูนย์หนังสือ ม.วไลยอลงกรณ ์ คุณสมบัติครบถ้วน 01-01711/2564 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

ล าดับ 
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะ 
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีการซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1 ถัง 30L (ถังพลำสติก) จ้ำนวน 4 ใบ 1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ.เอ.พลำสติก ร้ำน เจ.เอ.พลำสติก คุณสมบัติครบถ้วน 01-01927/2564 
2 ถุงเพำะช้ำ 7*14 และอื่นๆ 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลุงเที้ยม (ตลำดไท) ร้ำนลุงเที้ยม (ตลำดไท) คุณสมบัติครบถ้วน 01-02092/2564 
3 หลอดใส PHILIPS 60W E27 และอื่นๆ 1,070.00 1,070.00 เฉพำะเจำะจง บ.ทีพี อินเตอร์เทค บ.ทีพี อินเตอร์เทค คุณสมบัติครบถ้วน 01-02104/2564 
4 แก๊ส 48 กก. และอื่นๆ 6,857.00 6,857.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน คลังแก๊ส 2018 ร้ำน คลังแก๊ส 2018 คุณสมบัติครบถ้วน 01-01920/2564 
5 กล่องปิคนิกเล็กสีขำว และอื่นๆ 629.25 629.25 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมแม็คโคร จ้ำกัด บ.สยำมแม็คโคร จ้ำกัด คุณสมบัติครบถ้วน 01-01987/2564 
6 คอร์นยัก Power (จีน) ผงบุก และอื่นๆ 2,513.75 2,513.75 เฉพำะเจำะจง บ. พีทีเค โซลูช่ัน  บ.พีทีเค โซลูช่ัน  คุณสมบัติครบถ้วน 01-02118/2564 
7 กระดำษถ่ำยเอกสำร A4 70 แกรม และอื่นๆ 26,795.00 26,795.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือ ม.วไลยอลงกรณ ์ ศูนย์หนังสือ ม.วไลยอลงกรณ ์ คุณสมบัติครบถ้วน 01-01838/2564 
8 ซ่อมตู้แช่เย็น จ้ำนวน 1 ตู ้ 14,750.00 14,750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี.พี.คูลลิ่งแอร ์ ร้ำน ซี.พี.คูลลิ่งแอร ์ คุณสมบัติครบถ้วน 03-01409/2564 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2564 

ล าดับ 
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะ 
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีการซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1 แก๊ส 15 กก. จ้ำนวน 2 ถัง 680.00 680.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน คลังแก๊ส 2018 ร้ำน คลังแก๊ส 2018 คุณสมบัติครบถ้วน 01-02237/2564 
2 ปูนขำว และอื่นๆ 2,802.00 2,802.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลุงเที้ยม (ตลำดไท) ร้ำนลุงเที้ยม (ตลำดไท) คุณสมบัติครบถ้วน 01-02264/2564 
3 ถ่ำยเอกสำรคู่มือกำรใช้งำนพ้ืนฐำน  598.00 598.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือ ม.วไลยอลงกรณ ์ ศูนย์หนังสือ ม.วไลยอลงกรณ ์ คุณสมบัติครบถ้วน 03-01360/2564 
4 สวิทซ์ จ้ำนวน 1 ตัว และอื่นๆ 1,404.00 1,404.00 เฉพำะเจำะจง บ. ด้ำรงรังสติ อินเตอร์กรุ๊ป บ.ด้ำรงรังสติ อินเตอร์กรุ๊ป คุณสมบัติครบถ้วน 01-02197/2564 
5 ปูนทีพีไอเขียว และอื่นๆ 708.00 708.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำโฮม จ้ำกดั บริษัท เมกำโฮม จ้ำกดั คุณสมบัติครบถ้วน 01-02263/2564 
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         

 


