แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....
......................คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ..............................
วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราวรายวัน ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2561

7,800.00

7,800.00

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

61201PE0165,ศธ.0590.14(2)/606 ลงวันที่ 17/5/2561

17/5/2561

17/5/2561

17 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราวรายวัน ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2561

7,800.00

7,800.00

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

61201PE0182,ศธ.0590.14(2)/672 ลงวันที่ 6/6/2561

6/6/2561

6/6/2561

6 มิถุนายน 2561

มิถุนายน

ค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราวรายวัน ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2561

7,800.00

7,800.00

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

61201PE0208,ศธ.0590.14(2)/865 ลงวันที่ 2/7/2561

2/7/2561

2/7/2561

2 กรกฎาคม 2561

กรกฏาคม

ค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราวรายวัน ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2561

7,800.00

7,800.00

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

61201PE0222,ศธ.0590.14(2)/978 ลงวันที่ 1/8/2561

1/8/2561

1/8/2561

1 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราวรายวัน ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2561

7,800.00

7,800.00

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

61201PE0297,ศธ.0590.14(2)/1263 ลงวันที่ 3/9/2561

3/9/2561

3/9/2561

3 กันยายน 2561

กันยายน

ค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราวรายวัน ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2561

7,800.00

7,800.00

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

นายอนันตสิน นาเมืองรักษ์

61201PE0312,ศธ.0590.14(2)/1332 ลงวันที่ 28/9/2561

28/9/2561

28/9/2561

28 กันยายน 2561

กันยายน

2,692.00

2,692.00

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

61201PE0028 ศธ.0590.14(2)/1207 ลงวันที่ 8/12/2560

8/12/2560

8/12/2560

8 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

1,800.00

1,800.00

นายไผ่แดง ขวัญใจ

นายไผ่แดง ขวัญใจ

นายไผ่แดง ขวัญใจ

61201PE0104 ศธ.0590.14(4)/327 ลงวันที่ 15/3/2561

15/3/2561

15/3/2561

15 มีนาคม 2561

มีนาคม

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์
(ประจาเดือน ตุลาคม 2560 จานวน 1 เครื่อง)

3,500.00

3,500.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริหาร

ร้านเอ็น เอส บริหาร

61201PE0013 ศธ.0590.14(2)/1062 ลงวันที่ 3/11/2560

3/11/2560

3/11/2560

3 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์
(ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560 จานวน 1
เครื่อง)

3,500.00

3,500.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริหาร

ร้านเอ็น เอส บริหาร

61201PS0012 ศธ.0590.14(2)/2068 ลงวันที่ 7/12/2560

7/12/2560

7/12/2560

7 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์
(ประจาเดือน ธันวาคม 2560 จานวน 1 เครื่อง)

3,500.00

3,500.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริหาร

ร้านเอ็น เอส บริหาร

61201PS0014 ศธ.0590.14(2)/018 ลงวันที่ 9/1/2561

9/1/2561

9/1/2561

9 มกราคม 2561

มกราคม

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์
(ประจาเดือน มกราคม 2561 จานวน 1 เครื่อง)

3,500.00

3,500.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริหาร

ร้านเอ็น เอส บริหาร

61201PS0016 ศธ.0590.14(2)/110 ลงวันที่ 5/2/2561

5/2/2561

5/2/2561

5 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์
(ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 1 เครื่อง)

3,500.00

3,500.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริหาร

ร้านเอ็น เอส บริหาร

61201PS0019 ศธ.0590.14(2)/251 ลงวันที่ 6/3/2561

6/3/2561

6/3/2561

6 มีนาคม 2561

มีนาคม

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์
(ประจาเดือน มีนาคม 2561 จานวน 1 เครื่อง)

3,500.00

3,500.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริหาร

ร้านเอ็น เอส บริหาร

61201PS0022 ศธ.0590.14(2)/351 ลงวันที่ 2/4/2561

2/4/2561

2/4/2561

2 เมษายน 2561

เมษายน

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์
(ประจาเดือน เมษายน 2561 จานวน 1 เครื่อง)

3,500.00

3,500.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริหาร

ร้านเอ็น เอส บริหาร

61201PS0026 ศธ.0590.14(2)/566 ลงวันที่ 9/5/2561

9/5/2561

9/5/2561

9 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์
(ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 จานวน 1 เครื่อง)

3,500.00

3,500.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริหาร

ร้านเอ็น เอส บริหาร

61201PS0030 ศธ.0590.14(2)/651 ลงวันที่ 1/6/2561

1/6/2561

1/6/2561

1 มิถุนายน 2561

มิถุนายน

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์
(ประจาเดือน มิถุนายน 2561 จานวน 1 เครื่อง)

3,500.00

3,500.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริหาร

ร้านเอ็น เอส บริหาร

61201PS0034 ศธ.0590.14(2)/859 ลงวันที่ 29/6/2561

29/6/2561

29/6/2561

29 มิถุนายน 2561

มิถุนายน

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์
(ประจาเดือน กรกฎาคม 2561 จานวน 1 เครื่อง)

3,500.00

3,500.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริหาร

ร้านเอ็น เอส บริหาร

61201PS0036 ศธ.0590.14(2)/782 ลงวันที่ 2/8/2561

2/8/2561

2/8/2561

2 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์
(ประจาเดือน สิงหาคม 2561 จานวน 1 เครื่อง)

3,500.00

3,500.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริหาร

ร้านเอ็น เอส บริหาร

61201PS0042 ศธ.0590.14(2)/1225 ลงวันที่ 27/8/2561

27/8/2561

27/8/2561

27 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

จัดซือ้ ของที่ระลึก
จัดซือ้ ของที่ระลึก

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....
......................คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ..............................
วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์
(ประจาเดือนกันยายน 2561 จานวน 1 เครื่อง)

3,500.00

3,500.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริหาร

ร้านเอ็น เอส บริหาร

61201PS0046 ศธ.0590.14(2)/1330 ลงวันที่ 28/9/2561

28/9/2561

28/9/2561

28 กันยายน 2561

กันยายน

ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทาวิจัยระดับ ป.ตรี และ
ป.โท

20,000.00

20,000.00

ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร

ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร

ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร

61201PO0085 ศธ.0590.14(2)/1103 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทาวิจัยระดับ ป.ตรี และ
ป.โท

28,500.00

28,500.00

ผศ.กฤตภาค บูรณวิทย์

ผศ.กฤตภาค บูรณวิทย์

ผศ.กฤตภาค บูรณวิทย์

61201PO0114 ศธ.0590.14(2)/1151 ลงวันที่ 19/8/2561

19/8/2561

19/8/2561

19 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทาวิจัยระดับ ป.ตรี และ
ป.โท

14,200.00

14,200.00

อาจารย์สวุ ลี ฟองอินทร์

อาจารย์สวุ ลี ฟองอินทร์

อาจารย์สวุ ลี ฟองอินทร์

61201PE0245 ศธ.0590.14(2)/1117 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทาวิจัยระดับ ป.ตรี และ
ป.โท

10,800.00

10,800.00

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

61201PO0092 ลงวันที่ 14/8/2561

14/8/2561

14/8/2561

14 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทาวิจัยระดับ ป.ตรี และ
ป.โท

24,000.00

24,000.00

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

61201PO0118 ศธ.0590.14(2)/1074 ลงวันที่ 19/8/2561

19/8/2561

19/8/2561

19 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

8,000.00

8,000.00

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

61201PE0042 ศธ.0590.14(2)/1098.1 ลงวันที่ 22/11/2560

22/11/2560

22/11/2560

22 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์วนิดา แซ่จึง

อาจารย์วนิดา แซ่จึง

อาจารย์วนิดา แซ่จึง

61201PE0058 ศธ.0590.14(2)/1066 ลงวันที่ 9/11/2560

9/11/2560

9/11/2560

9 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

4,000.00

4,000.00

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

61201PE0061 ศธ.0590.14(2)/1064 ลงวันที่ 7/11/2560

7/11/2560

7/11/2560

7 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

8,000.00

8,000.00

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

61201PE0063 ศธ.0590.14(2)/1096.1 ลงวันที่ 22/11/2560

22/11/2560

22/11/2560

22 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์ขรรค์ชัย ดัน๊ เมฆ

อาจารย์ขรรค์ชัย ดัน๊ เมฆ

อาจารย์ขรรค์ชัย ดัน๊ เมฆ

61201PE0059 ศธ.0590.14(2)/2004 ลงวันที่ 24/11/2560

24/11/2560

24/11/2560

24 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์พนิตนาฎ อู่พุฒินนั ท์

อาจารย์พนิตนาฎ อู่พุฒินนั ท์

อาจารย์พนิตนาฎ อู่พุฒินนั ท์

61201PE0071 ศธ.0590.14(2)/1091 ลงวันที่ 21/11/2560

21/11/2560

21/11/2560

21 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์พนิตนาฎ อู่พุฒินนั ท์

อาจารย์พนิตนาฎ อู่พุฒินนั ท์

อาจารย์พนิตนาฎ อู่พุฒินนั ท์

61201PE0070 ศธ.0590.14(2)/1092.1 ลงวันที่ 21/11/2560

21/11/2560

21/11/2560

21 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

นายสัตวแพทย์สมชาติ ธนะ

นายสัตวแพทย์สมชาติ ธนะ

นายสัตวแพทย์สมชาติ ธนะ

61201PE0141 ศธ.0590.14(2)/460 ลงวันที่ 1/5/2561

1/5/2561

1/5/2561

1 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

61201PO0046 ศธ.0590.14(2)/520 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์สภุ ัค มหัทธนพรรค

อาจารย์สภุ ัค มหัทธนพรรค

อาจารย์สภุ ัค มหัทธนพรรค

61201PO0038 ศธ.0590.14(2)/467 ลงวันที่ 2/5/2561

2/5/2561

2/5/2561

2 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

61201PE0160 ศธ.0590.14(2)/523 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

61201PE0162 ศธ.0590.14(2)/531 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

61201PE0163 ศธ.0590.14(2)/521 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

61201PO0041 ศธ.0590.14(2)/459 ลงวันที่ 1/5/2561

1/5/2561

1/5/2561

1 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....
......................คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ..............................
วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์วัชระ แลน้อย

อาจารย์วัชระ แลน้อย

อาจารย์วัชระ แลน้อย

61201PO0042 ศธ.0590.14(2)/461 ลงวันที่ 1/5/2561

1/5/2561

1/5/2561

1 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1,800.00

1,800.00

อาจารย์ไวพจน์ กันจู

อาจารย์ไวพจน์ กันจู

อาจารย์ไวพจน์ กันจู

61201PO00058 ศธ.0590.14(2)/514 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

61201PE0173 ศธ.0590.14(2)/527 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

อาจาย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

อาจาย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

61201PO0052 ศธ.0590.14(2)/540 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

อาจาย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

อาจาย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

61201PO0055 ศธ.0590.14(2)/526 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์บญ
ุ ร่วม คิดค้า

อาจารย์บญ
ุ ร่วม คิดค้า

อาจารย์บญ
ุ ร่วม คิดค้า

61201PO0056 ศธ.0590.14(2)/530 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

61201PO0109 ศธ.0590.14(2)/1142.1 ลงวันที่ 18/8/2561

18/8/2561

18/8/2561

18 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

61201PO0110 ศธ.0590.14(2)/1143.1 ลงวันที่ 18/8/2561

18/8/2561

18/8/2561

18 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

12,000.00

12,000.00

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

61201PO0093 ศธ.0590.14(2)/ ลงวันที่ 14/8/2561

14/8/2561

14/8/2561

14 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์วนิดา แซ่จึง

อาจารย์วนิดา แซ่จึง

อาจารย์วนิดา แซ่จึง

61201PE0258 ศธ.0590.14(2)/1108 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

61201PE0256 ศธ.0590.14(2)/1101 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

อาจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

อาจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

61201PO0130 ศธ.0590.14(2)/1128 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์โชค โสรัจกุล

อาจารย์โชค โสรัจกุล

อาจารย์โชค โสรัจกุล

61201PO0122 ศธ.0590.14(2)/1188 ลงวันที่ 20/8/2561

20/8/2561

20/8/2561

20 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1,910.00

1,910.00

อาจารย์สมุ นา เหลืองฐิตกิ าญจนา

อาจารย์สมุ นา เหลืองฐิตกิ าญจนา

อาจารย์สมุ นา เหลืองฐิตกิ าญจนา

61201PO0048 ศธ.0590.14(2)/481 ลงวันที่ 3/5/2561

3/5/2561

3/5/2561

3 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,000.00

2,000.00

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

61201PO0131 ศธ.0590.14(2)/1141.1 ลงวันที่ 27/8/2561

27/8/2561

27/8/2561

27 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

8,225.00

8,225.00

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

61201PO0132 ศธ.0590.14(2)/1227 ลงวันที่ 27/8/2561

27/8/2561

27/8/2561

27 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

8,243.00

8,243.00

อาจารย์วนิดา แซ่จึง

อาจารย์วนิดา แซ่จึง

อาจารย์วนิดา แซ่จึง

61201PE0289 ศธ.0590.14(2)/1243 ลงวันที่ 29/8/2561

29/8/2561

29/8/2561

29 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

8,240.00

8,240.00

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

61201PO0134 ศธ.0590.14(2)/1242 ลงวันที่ 29/8/2561

29/8/2561

29/8/2561

29 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานประจาปี

5,000.00

5,000.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริหาร

ร้านเอ็น เอส บริหาร

61201PS0043 ศธ.0590.14(2)/1240 ลงวันที่ 29/8/2561

29/8/2561

29/8/2561

29 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพระดับ
คณะ/หลักสูตร

65,000.00

65,000.00

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

61201PA0001 ศธ.0590.14(4)/999 ลงวันที่ 10/10/2560

10/10/2560

10/10/2560

10 ตุลาคม 2560

ตุลาคม

ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพระดับ
คณะ/หลักสูตร

30,000.00

30,000.00

นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์

นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์

นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์

61201PA0022 ศธ.0590.14(4)682 ลงวันที่ 9/7/2561

9/7/2561

9/7/2561

9 กรกฏาคม 2561

กรกฏาคม

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....
......................คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ..............................
วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพระดับ
คณะ/หลักสูตร

53,000.00

53,000.00

นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์

นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์

นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์

61201PA0031 ศธ.0590.14(4)/886 ลงวันที่ 3/9/2561

3/9/2561

3/9/2561

3 กันยายน 2561

กันยายน

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

7,000.00

7,000.00

ร้านนครนิวส์การพิมพ์

ร้านนครนิวส์การพิมพ์

ร้านนครนิวส์การพิมพ์

61201PS0021 ศธ.0590.14(2)/332 ลงวันที่ 28/3/2561

28/3/2561

28/3/2561

28 มีนาคม 2561

มีนาคม

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

35,000.00

35,000.00

ร้านนครนิวส์การพิมพ์

ร้านนครนิวส์การพิมพ์

ร้านนครนิวส์การพิมพ์

61201PS0038 ศธ.0590.14(2)/985 ลงวันที่ 2/8/2561

2/8/2561

2/8/2561

2 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

จัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์และสารกาจัดหอย
จัดซือ้ น้ามันและปลั๊กไฟ
รับรองผูป้ กครองบัณฑิต
จัดซือ้ หญ้านวลน้อย
ป้ายไวนิลแสดงความยินดี
ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน
จัดซือ้ สายโทรศัพท์

440.00

440.00

นางสาวหนึง่ ฤทัย ปัญญาลึก

นางสาวหนึง่ ฤทัย ปัญญาลึก

นางสาวหนึง่ ฤทัย ปัญญาลึก

61201PE0003 ศธ.0590.14(2)/1032 ลงวันที่ 16/10/2560

16/10/2560

16/10/2560

16 ตุลาคม 2560

ตุลาคม

499.00

499.00

นางสาวหนึง่ ฤทัย ปัญญาลึก

นางสาวหนึง่ ฤทัย ปัญญาลึก

นางสาวหนึง่ ฤทัย ปัญญาลึก

61201PE0014 ศธ.0590.14(2)/1061 ลงวันที่ 3/11/2560

3/11/2560

3/11/2560

3 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

2,500.00

2,500.00

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

61201PE0074 ศธ.0590.14(2)/042 ลงวันที่ 9/1/2561

9/1/2561

9/1/2561

9 มกราคม 2561

มกราคม

160.00

160.00

นายชัยวัฒน์ จิตนารี

นายชัยวัฒน์ จิตนารี

นายชัยวัฒน์ จิตนารี

61201PE0075 ศธ.0590.14(2)/026 ลงวันที่ 11/2/2561

11/2/2561

11/2/2561

11 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์

2,500.00

2,500.00

ร้านพึซมึ่ ดีไซน์

ร้านพึซมึ่ ดีไซน์

ร้านพึซมึ่ ดีไซน์

61201PS0018 ศธ.0590.14(2)/028

11/1/2561

11/1/2561

11 มกราคม 2561

มกราคม

789.00

789.00

ร้าน เอ็น เอส บริการ

ร้าน เอ็น เอส บริการ

ร้าน เอ็น เอส บริการ

61201PS0017 ศธ.0590.14(2)/114 ลงวันที่ 5/2/2561

5/2/2561

5/2/2561

5 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์

540.00

540.00

นางสาวหนึง่ ฤทัย ปัญญาลึก

นางสาวหนึง่ ฤทัย ปัญญาลึก

นางสาวหนึง่ ฤทัย ปัญญาลึก

61201PO0012 ศธ.0590.14(2)/218 ลงวันที่ 2/7/2561

2/7/2561

2/7/2561

2 กรกฎาคม 2561

กรกฏาคม

ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน เดือน กุมภาพันธ์ 2561

676.00

676.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้าน เอ็น เอส บริการ

ร้าน เอ็น เอส บริการ

61201PS0020 ศธ.0590.14(2)/260 ลงวันที่ 8/3/2561

8/3/2561

8/3/2561

8 มีนาคม 2561

มีนาคม

ซือ้ กุญแจมาสเตอร์คยี ์
ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตรปรับปรุง 2560
ค่าจัดจ้างทาพวงมาลา

580.00

580.00

นางสาวหนึง่ ฤทัย ปัญญาลึก

นางสาวหนึง่ ฤทัย ปัญญาลึก

นางสาวหนึง่ ฤทัย ปัญญาลึก

61201PE0169 ศธ.0590.14(2)/263 ลงวันที่ 8/3/2561

8/3/2561

8/3/2561

8 มีนาคม 2561

มีนาคม

3,154.00

3,154.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริการ

61201PS0025 ศธ.0590.14(2)/577 ลงวันที่ 10/5/2561

10/5/2561

10/5/2561

10 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

1,000.00

1,000.00

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

61201PE0129 ศธ.0590.14(2)/410 ลงวันที่ 24/4/2561

24/4/2561

24/4/2561

24 เมษายน 2561

เมษายน

พวงหรีดงานศพบิดา อาจารย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

1,000.00

1,000.00

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

61201PE0159 ศธ.0590.14(2)/493 ลงวันที่ 2/5/2561

2/5/2561

2/5/2561

2 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกินเดือน เมษายน 2561
ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกินเดือน พฤษภาคม 2561

650.00

650.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริการ

61201PS0027 ศธ.0590.14(2)/585 ลงวันที่ 11/5/2561

11/5/2561

11/5/2561

11 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

818.00

818.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริการ

61201PS0031 ศธ.0590.14(2)/653 ลงวันที่ 1/6/2561

1/6/2561

1/6/2561

1 มิถนุ ายน 2561

มิถนุ ายน

ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีชวี ภาพ

630.00

630.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริการ

61201PS0032 ศธ.0590.14(2)/794 ลงวันที่ 15/6/2561

15/6/2561

15/6/2561

15 มิถนุ ายน 2561

มิถนุ ายน

ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตร์
การเกษตร

755.00

755.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริการ

61201PS0033 ศธ.0590.14(2)/795 ลงวันที่ 15/6/2561

15/6/2561

15/6/2561

15 มิถนุ ายน 2561

มิถนุ ายน

838.00

838.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริการ

61201PS0035 ศธ.0590.14(2)/872 ลงวันที่ 3/7/2561

3/7/2561

3/7/2561

3 กรกฎาคม 2561

กรกฏาคม

221.00

221.00

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริการ

ร้านเอ็น เอส บริการ

61201PS0037 ศธ.0590.14(2)/990 ลงวันที่ 2/8/2561

2/8/2561

2/8/2561

2 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

1,000.00

1,000.00

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

61201PE0237 ศธ.0590.14(2)/915 ลงวันที่ 14/8/2561

14/8/2561

14/8/2561

14 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

2,400.00

2,400.00

อาจารย์พนิตนาฎ อู่พุฒินนั ท์

อาจารย์พนิตนาฎ อู่พุฒินนั ท์

อาจารย์พนิตนาฎ อู่พุฒินนั ท์

61201PO0100 ศธ.0590.14(2)/1106 ลงวันที่ 18/82561

18/8/2561

18/8/2561

18 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

1,000.00

1,000.00

อาจารย์พนิตนาฎ อู่พุฒินนั ท์

อาจารย์พนิตนาฎ อู่พุฒินนั ท์

อาจารย์พนิตนาฎ อู่พุฒินนั ท์

61201PE0251 ศธ.0590.14(2)/1102 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

18,400.00

18,400.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด พีวายเฮ้าส์แวร์ซพั พลาย

ห้างหุน้ ส่วนจากัด พีวายเฮ้าส์แวร์ซพั พลาย

ห้างหุน้ ส่วนจากัด พีวายเฮ้าส์แวร์ซพั พลาย

61201PO0128 ศธ.0590.14(2)/1166 ลงวันที่ 20/8/2561

20/8/2561

20/8/2561

20 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

18,140.00

18,140.00

บริษทั ยูเนีย่ นซายน์

บริษทั ยูเนีย่ นซายน์

บริษทั ยูเนีย่ นซายน์

61201PO0127 ศธ.0590.14(2)/1176 ลงวันที่ 20/8/2561

20/8/2561

20/8/2561

20 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

961.00

961.00

ร้าน เอ็น เอส บริการ

ร้าน เอ็น เอส บริการ

ร้าน เอ็น เอส บริการ

61201PS0041 ศธ.0590.14(2)/1196 ลงวันที่ 21/8/2561

21/8/2561

21/8/2561

21 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

875.00

875.00

ร้าน เอ็น เอส บริการ

ร้าน เอ็น เอส บริการ

ร้าน เอ็น เอส บริการ

61201PS0047 ศธ.0590.14(2)/1329 ลงวันที่ 26/9/2561

26/9/2561

26/9/2561

26 กันยายน 2561

กันยายน

ค่าน้ามันเดือนกันยายน ระหว่างวันที่ 17-30
กันยายน 2561

3,120.00

3,120.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0137 ศธ.0590.14(2)/1331 ลงวันที่ 28/9/2561

28/9/2561

28/9/2561

28 กันยายน 2561

กันยายน

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อม
Temperature Limiter ตู้อบ

2,000.00

2,000.00

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

61201PS0001 ศธ.0590.14(2)/2052 ลงวันที่ 6/12/2561

6/12/2561

6/12/2561

6 ธันวาคม 2561

ธันวาคม

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อม
ระบบไฟฟ้าเครื่องบดหมู

1,000.00

1,000.00

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

61201PS0002 ศธ.0590.14(2)/2053 ลงวันที่ 6/12/2560

6/12/2560

6/12/2560

6 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกินเดือน มิถุนายน 2561
ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกินเดือน กรกฏาคม 2561
พวงหรีดงานศพบิดา อาจารย์ธนาพร บุญมี
ค่าทาวิจัย ป.โท
ค่าทาวิจัย ป.ตรี
จัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว
จัดซือ้ สารเคมี
ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน เดือน สิงหาคม 2561
ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน เดือน กันยายน 2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....
......................คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ..............................
วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อม
ระบบไฟฟ้าตู้อบ

1,000.00

1,000.00

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

61201PS0003 ศธ.0590.14(2)/2054 ลงวันที่ 6/12/2560

6/12/2560

6/12/2560

6 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้า
เครื่องแว๊คคัม่

1,000.00

1,000.00

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

61201PS0004 ศธ.0590.14(2)/2055 ลงวันที่ 6/12/2560

6/12/2560

6/12/2560

6 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อม
ระบบไฟฟ้ามินิซลิ เลอร์

1,000.00

1,000.00

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

61201PS0005 ศธ.0590.14(2)/2056 ลงวันที่ 6/12/2560

6/12/2560

6/12/2560

6 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อม
เครื่องขยายเสียง

8,000.00

8,000.00

บริษทั ลานนาคอม จากัด

บริษทั ลานนาคอม จากัด

บริษทั ลานนาคอม จากัด

61201PS0006 ศธ.0590.14(2)/2059 ลงวันที่ 6/12/2560

6/12/2560

6/12/2560

6 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อม
Adater Vaccum

535.00

535.00

บริษทั เอสเอ็นพี ไซเอนติฟิค จากัด

บริษทั เอสเอ็นพี ไซเอนติฟิค จากัด

บริษทั เอสเอ็นพี ไซเอนติฟิค จากัด

61201PS0007 ศธ.0590.14(2)/2058 ลงวันที่ 6/12/2560

6/12/2560

6/12/2560

6 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อม
เครื่องวิเคราะห์เยือ่ ใย

4,494.00

4,494.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เคแอนด์เจ เทคโนโลยี จากัด

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เคแอนด์เจ เทคโนโลยี จากัด

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เคแอนด์เจ เทคโนโลยี จากัด

61201PS0008 ศธ.0590.14(2)/2061 ลงวันที่ 6/12/2560

6/12/2560

6/12/2560

6 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อม
เครื่องล้างอุปกรณ์อัลตร้าโซนิก

5,350.00

5,350.00

บริษทั พีเอพีเพาเวอร์จากัด

บริษทั พีเอพีเพาเวอร์จากัด

บริษทั พีเอพีเพาเวอร์จากัด

61201PS0009 ศธ.0590.14(2)/2062 ลงวันที่ 6/12/2560

6/12/2560

6/12/2560

6 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อม
ตู้เย็นซันเด้น

890.00

890.00

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จากัด

61201PS0010 ศธ.0590.14(2)/2063 ลงวันที่ 6/12/2560

6/12/2560

6/12/2560

6 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อม
เครื่องวัดคุณภาพน้า

48,150.00

48,150.00

บริษทั หริกลุ ซายแอนซ์ จากัด

บริษทั หริกลุ ซายแอนซ์ จากัด

บริษทั หริกลุ ซายแอนซ์ จากัด

61201PS0011 ศธ.0590.14(2)/2057 ลงวันที่ 6/12/2560

6/12/2560

6/12/2560

6 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อม
บารุงรักษารถแทคเตอร์คโู บต้า

3,980.00

3,980.00

บริษทั คูโบต้าพะเยา จากัด

บริษทั คูโบต้าพะเยา จากัด

บริษทั คูโบต้าพะเยา จากัด

61201PS0015 ศธ.0590.14(2)/2085 ลงวันที่ 13/12/2560

13/12/2560

13/12/2560

13 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อม
เครื่องนึ่งฆ่าเชือ้ ระบบอัตโนมัติ

9,000.00

9,000.00

บริษทั เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จากัด

บริษทั เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จากัด

บริษทั เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จากัด

61201PS0023 ศธ.0590.14(2)/466 ลงวันที่ 2/5/2561

2/5/2561

2/5/2561

2 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อม
เครื่องตัดหญ้า

3,000.00

3,000.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาไพศาลบริการอุปกรณ์เคมีภัณฑ์จากั
ห้าดงหุน้ ส่วนจากัด นาไพศาลบริการอุปกรณ์เคมีภัณฑ์จากั
ห้าดงหุน้ ส่วนจากัด นาไพศาลบริการอุปกรณ์เคมีภัณฑ์จากัด 61201PS0024 ศธ.0590.14(2)/465 ลงวันที่ 2/5/2561

2/5/2561

2/5/2561

2 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อมเตา
อบไฟฟ้า

6,000.00

6,000.00

นายประวิทย์ แซ่จ๋าว

นายประวิทย์ แซ่จ๋าว

นายประวิทย์ แซ่จ๋าว

61201PS0028 ศธ.0590.14(2)/564 ลงวันที่ 9/5/2561

9/5/2561

9/5/2561

9 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา จ้างเหมาซ่อมตู้อบ
รมควัน

4,540.00

4,540.00

นายประวิทย์ แซ่จ๋าว

นายประวิทย์ แซ่จ๋าว

นายประวิทย์ แซ่จ๋าว

61201PS0029 ศธ.0590.14(2)/565 ลงวันที่ 9/5/2561

9/5/2561

9/5/2561

9 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

7,300.00

7,300.00

อาจารย์ดจุ ฤดี ปานพรหมมินทร์

อาจารย์ดจุ ฤดี ปานพรหมมินทร์

อาจารย์ดจุ ฤดี ปานพรหมมินทร์

61201PE0040 ศธ.0590.14(2)/1075.1 ลงวันที่ 13/11/2560

13/11/2560

13/11/2560

13 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

1,000.00

1,000.00

อาจารย์ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์

อาจารย์ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์

อาจารย์ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์

61201PE0044 ศธ.0590.14(2)/1080 ลงวันที่ 14/11/2560

14/11/2560

14/11/2560

14 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

14,600.00

14,600.00

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

61201PE0043 ศธ.0590.14(2)/2000 ลงวันที่ 23/11/2560

23/11/2560

23/11/2560

23 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

1,600.00

วัสดุการศึกษา วิชา 201328 ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 205361 วทอ
วัสดุการศึกษา วิชา
206313,206314,206411,206412,206401 สัตว
ศาสตร์
วัสดุการศึกษา วิชา 203342 เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 203322 เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 203431 เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 201332,201335 ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 201191 ประมง

1,600.00

อาจารย์สกุ ลั ยา ภู่ทอง

อาจารย์สกุ ลั ยา ภู่ทอง

อาจารย์สกุ ลั ยา ภู่ทอง

61201PE0055 ศธ.0590.14(2)/1084.1 ลงวันที่ 16/11/2560

16/11/2560

16/11/2560

16 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

1,000.00

1,000.00

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

61201PE0056 ศธ.0590.14(2)/1096 ลงวันที่ 22/11/2560

22/11/2560

22/11/2560

22 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

3,000.00

3,000.00

อาจารย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

อาจารย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

อาจารย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

61201PE0049 ศธ.0590.14(2)/1077.1 ลงวันที่ 14/11/2560

14/11/2560

14/11/2560

14 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

3,900.00

3,900.00

อาจารย์ศิริลกั ษณ์ ตันเจริญ

อาจารย์ศิริลกั ษณ์ ตันเจริญ

อาจารย์ศิริลกั ษณ์ ตันเจริญ

61201PE0048 ศธ.0590.14(2)/1081.1 ลงวันที่ 15/11/2560

15/11/2560

15/11/2560

15 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

1,700.00

1,700.00

อาจารย์เกรียงไกร สีตะพันธุ์

อาจารย์เกรียงไกร สีตะพันธุ์

อาจารย์เกรียงไกร สีตะพันธุ์

61201PE0041 ศธ.0590.14(2)/1076 ลงวันที่ 13/2/2561

13/2/2561

13/2/2561

13 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์

วัสดุการศึกษา วิชา 204342 เทคโนโลยีชวี ภาพ

1,000.00

1,000.00

อาจารย์ขรรค์ชัย ดัน๊ เมฆ

อาจารย์ขรรค์ชัย ดัน๊ เมฆ

อาจารย์ขรรค์ชัย ดัน๊ เมฆ

61201PE0057 ศธ.0590.14(2)/2002 ลงวันที่ 24/1/2561

24/1/2561

24/1/2561

24 มกราคม 2561

มกราคม

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....
......................คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ..............................
วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

9,200.00

9,200.00

อาจารย์ไวพจน์ กันจู

อาจารย์ไวพจน์ กันจู

อาจารย์ไวพจน์ กันจู

61201PE0050 ศธ.0590.14(2)/1078.1 ลงวันที่ 14/11/2560

14/11/2560

14/11/2560

14 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

1,000.00

1,000.00

อาจารย์กญ
ั ญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

อาจารย์กญ
ั ญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

อาจารย์กญ
ั ญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

61201PE0051 ศธ.0590.14(2)/1098 ลงวันที่ 21/11/2560

21/11/2560

21/11/2560

21 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

1,000.00

1,000.00

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

61201PE0062 ศธ.0590.14(2)/1078 ลงวันที่ 14/11/2560

14/11/2560

14/11/2560

14 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

4,000.00

4,000.00

อาจารย์รณกร สร้อยนาค

อาจารย์รณกร สร้อยนาค

อาจารย์รณกร สร้อยนาค

61201PE0046 ศธ.0590.14(2)/1059.1 ลงวันที่ 13/11/2560

13/11/2560

13/11/2560

13 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

1,300.00

1,300.00

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

61201PE0045 ศธ.0590.14(2)/1098 ลงวันที่ 22/11/2560

22/11/2560

22/11/2560

22 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

1,000.00

1,000.00

อาจารย์สกุ ลั ยา ภู่ทอง

อาจารย์สกุ ลั ยา ภู่ทอง

อาจารย์สกุ ลั ยา ภู่ทอง

61201PE0068 ศธ.0590.14(2)/1088 ลงวันที่ 20/11/2560

20/11/2560

20/11/2560

20 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

3,700.00

3,700.00

อาจารย์สกุลคุณ มากคุณ

อาจารย์สกุลคุณ มากคุณ

อาจารย์สกุลคุณ มากคุณ

61201PE0047 ศธ.0590.14(2)/1072.1 ลงวันที่ 16/11/2560

16/11/2560

16/11/2560

16 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

2,799.00

2,799.00

อาจารย์ยุพารัตน์ โพธิเศษ

อาจารย์ยุพารัตน์ โพธิเศษ

อาจารย์ยุพารัตน์ โพธิเศษ

61201PO0007 ศธ.0590.14(2)/103 ลงวันที่ 1/2/2561

1/2/2561

1/2/2561

1 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์

วัสดุการศึกษา วิชา 204254 เทคโนโลยีชวี ภาพ

768.00

768.00

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

61201PO0009 ศธ.0590.14(2)/203 ลงวันที่ 22/2/2561

22/2/2561

22/2/2561

22 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์

วัสดุการศึกษา วิชา 203342 เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 201329 ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 203212,203215 เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 205332 วทอ
วัสดุการศึกษา วิชา 203314 เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 201327 ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 205323 วทอ
วัสดุการศึกษา วิชา 205412 วทอ
วัสดุการศึกษา วิชา 205412 วทอ
วัสดุการศึกษา วิชา 203316 เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 203192 เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 203315 เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 203251 เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 207342 ความปลอดภัย
วัสดุการศึกษา วิชา 205351วทอ

1,000.00

1,000.00

อาจารย์สกุ ลั ยา ภู่ทอง

อาจารย์สกุ ลั ยา ภู่ทอง

อาจารย์สกุ ลั ยา ภู่ทอง

61201PO0020 ศธ.0590.14(2)/332 ลงวันที่ 28/3/2561

28/3/2561

28/3/2561

28 มีนาคม 2561

มีนาคม

1,000.00

1,000.00

อาจารย์เกรียงไกร สีตะพันธุ์

อาจารย์เกรียงไกร สีตะพันธุ์

อาจารย์เกรียงไกร สีตะพันธุ์

61201PO0019 ศธ.0590.14(2)/334 ลงวันที่ 28/3/2561

28/3/2561

28/3/2561

28 มีนาคม 2561

มีนาคม

3,800.00

3,800.00

อาจารย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

อาจารย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

อาจารย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

61201PO0026 ศธ.0590.14(2)/336 ลงวันที่ 28/3/2561

28/3/2561

28/3/2561

28 มีนาคม 2561

มีนาคม

4,000.00

4,000.00

อาจารย์ไผ่แดง ขวัญใจ

อาจารย์ไผ่แดง ขวัญใจ

อาจารย์ไผ่แดง ขวัญใจ

61201PE0119 ศธ.0590.14(2)/285 ลงวันที่ 16/3/2561

16/3/2561

16/3/2561

16 มีนาคม 2561

มีนาคม

3,900.00

3,900.00

อาจารย์สกุ ลั ยา ภู่ทอง

อาจารย์สกุ ลั ยา ภู่ทอง

อาจารย์สกุ ลั ยา ภู่ทอง

61201PO0021 ศธ.0590.14(2)/333 ลงวันที่ 28/3/2561

28/3/2561

28/3/2561

28 มีนาคม 2561

มีนาคม

999.90

999.90

อาจารย์เกรียงไกร สีตะพันธุ์

อาจารย์เกรียงไกร สีตะพันธุ์

อาจารย์เกรียงไกร สีตะพันธุ์

61201PO0022 ศธ.0590.14(2)/335 ลงวันที่ 28/3/2561

28/3/2561

28/3/2561

28 มีนาคม 2561

มีนาคม

4,000.00

4,000.00

อาจารย์คุณากร ขัตศิ รี

อาจารย์คุณากร ขัตศิ รี

อาจารย์คุณากร ขัตศิ รี

61201PE0118 ศธ.0590.14(2)/249 ลงวันที่ 5/3/2561

5/3/2561

5/3/2561

5 มีนาคม 2561

มีนาคม

1,100.00

1,100.00

อาจารย์ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์

อาจารย์ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์

อาจารย์ธนิกานต์ สั61201PO0027
นต์สวัสดิ์
ศธ.0590.14(2)/368 ลงวันที่ 9/4/2561 ,61201PE0125 ศธ.0590.14(2)/257 ลงวัน9/4/2561
ที่ 7/3/2561

9/4/2561

9 เมษายน 2561

เมษายน

2,900.00

2,900.00

อาจารย์ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์

อาจารย์ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์

อาจารย์ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์

3,870.00

3,870.00

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

3,700.00

3,700.00

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

61201PO0032 ศธ.0590.14(2)/419 ลงวันที่ 25/4/2561

4,020.00

4,020.00

อาจารย์ไวพจน์ กันจู

อาจารย์ไวพจน์ กันจู

อาจารย์ไวพจน์ กันจู

61201PO0030 ศธ.0590.14(2)/422 ลงวันที่ 25/4/2561

1,399.66

1,399.66

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

61201PO0033 ศธ.0590.14(2)/421 ลงวันที่ 25/4/2561

1,000.00

1,000.00

อาจารย์ตระกูล พรหมจักร

อาจารย์ตระกูล พรหมจักร

อาจารย์ตระกูล พรหมจักร

4,000.00

4,000.00

อาจารย์สกุลคุณ มากคุณ

อาจารย์สกุลคุณ มากคุณ

วัสดุการศึกษา วิชา 204302 เทคโนโลยีชวี ภาพ

1,000.00

1,000.00

อาจารย์วนิดา แซ่จึง

วัสดุการศึกษา วิชา 203112เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 203351เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 204354เทคโนโลยีชวี ภาพ
วัสดุการศึกษา วิชา 204321เทคโนโลยีชวี ภาพ
วัสดุการศึกษา วิชา 201325ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 201446ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 201326ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 203231เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 203332เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 206307สัตวศาสตร์
วัสดุการศึกษา วิชา 201241ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 206306สัตวศาสตร์
วัสดุการศึกษา วิชา 206201สัตวศาสตร์

3,700.00

3,700.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

วัสดุการศึกษา วิชา 203111,203191,203311
เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 201331 ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 203352 เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 205326 วทอ
วัสดุการศึกษา วิชา 203321 เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 203421 เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 205327 วทอ
วัสดุการศึกษา วิชา 207212 ความปลอดภัย

61201PO0027 ศธ.0590.14(2)/368 ลงวันที่ 9/4/2561 ,61201PE0125 ศธ.0590.14(2)/257
7/3/2561
ลงวันที่ 7/3/2562
7/3/2561

7 มีนาคม 2561

มีนาคม

25/4/2561

25 เมษายน 2561

เมษายน

25/4/2561

25/4/2561

25 เมษายน 2561

เมษายน

25/4/2561

25/4/2561

25 เมษายน 2561

เมษายน

25/4/2561

25/4/2561

25 เมษายน 2561

เมษายน

61201PO0034 ศธ.0590.14(2)/424 ลงวันที่ 25/4/2561

25/4/2561

25/4/2561

25 เมษายน 2561

เมษายน

อาจารย์สกุลคุณ มากคุณ

61201PO0036 ศธ.0590.14(2)/450 ลงวันที่ 1/5/2561

1/5/2561

1/5/2561

1 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

อาจารย์วนิดา แซ่จึง

อาจารย์วนิดา แซ่จึง

61201PE0142 ศธ.0590.14(2)/469 ลงวันที่ 2/5/2561

2/5/2561

2/5/2561

2 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

61201PO0029 ศธ.0590.14(2)/423 ลงวันที่ 25/4/2561

25/4/2561

25/4/2561

25 เมษายน 2561

25 เมษายน 2561

อาจารย์ไวพจน์ กันจู

อาจารย์ไวพจน์ กันจู

อาจารย์ไวพจน์ กันจู

61201PO0035 ศธ.0590.14(2)/451 ลงวันที่ 1/5/2561

1/5/2561

1/5/2561

1 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

1,000.00

อาจารย์สภุ าพร ภัสสร

อาจารย์สภุ าพร ภัสสร

อาจารย์สภุ าพร ภัสสร

61201PE0134 ศธ.0590.14(2)/448 ลงวันที่ 1/5/2561

1/5/2561

1/5/2561

1 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

1,000.00

1,000.00

อาจารย์สภุ าพร ภัสสร

อาจารย์สภุ าพร ภัสสร

อาจารย์สภุ าพร ภัสสร

61201PE0135 ศธ.0590.14(2)/447 ลงวันที่ 1/5/2561

1/5/2561

1/5/2561

1 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

1,700.00

1,700.00

อาจารย์กรทิพย์ กันณิการ์

อาจารย์กรทิพย์ กันณิการ์

อาจารย์กรทิพย์ กันณิการ์

61201PE0144 ศธ.0590.14(2)/496 ลงวันที่ 3/5/2561

3/5/2561

3/5/2561

3 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

1,000.00

1,000.00

อาจารย์กญ
ั ญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

อาจารย์กญ
ั ญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

อาจารย์กญ
ั ญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

61201PE0145 ศธ.0590.14(2)/492 ลงวันที่ 3/5/2561

3/5/2561

3/5/2561

3 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

1,700.00

1,700.00

อาจารย์ดจุ ฤดี ปานพรหมมินทร์

อาจารย์ดจุ ฤดี ปานพรหมมินทร์

อาจารย์ดจุ ฤดี ปานพรหมมินทร์

61201PE0146 ศธ.0590.14(2)/494 ลงวันที่ 3/5/2561

3/5/2561

3/5/2561

3 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

2,300.00

2,300.00

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

61201PE0148 ศธ.0590.14(2)/515 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

3,700.00

3,700.00

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

61201PO0045 ศธ.0590.14(2)/518 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

5,700.00

5,700.00

อาจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

อาจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

อาจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

61201PO0037 ศธ.0590.14(2)/460 ลงวันที่ 1/5/2561

1/5/2561

1/5/2561

1 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

2,600.00

2,600.00

อาจารย์ศิริลกั ษณ์ ตันเจริญ

อาจารย์ศิริลกั ษณ์ ตันเจริญ

อาจารย์ศิริลกั ษณ์ ตันเจริญ

61201PE0147 ศธ.0590.14(2)/506 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

5,700.00

5,700.00

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

61201PO0044 ศธ.0590.14(2)/437 ลงวันที่ 27/4/2561

27/4/2561

27/4/2561

27 เมษายน 2561

เมษายน

4,900.00

4,900.00

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

61201PO0039 ศธ.0590.14(2)/458 ลงวันที่ 1/5/2561

1/5/2561

1/5/2561

1 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

61201PO0031 ศธ.0590.14(2)/420 ลงวันที่ 25/4/2561

25/4/2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....
......................คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ..............................
วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วัสดุการศึกษา วิชา 201332ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 201331ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 203353กษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 206308สัตวศาสตร์
วัสดุการศึกษา วิชา 201341ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 204254เทคโนโลยีชวี ภาพ
วัสดุการศึกษา วิชา 201121ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 201324ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 203214เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 206313สัตวศาสตร์
วัสดุการศึกษา วิชา 204221เทคโนโลยีชวี ภาพ
วัสดุการศึกษา วิชา 201335ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 203321เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 206413สัตวศาสตร์
วัสดุการศึกษา วิชา 205322 วทอ
วัสดุการศึกษา วิชา 205361 วทอ
วัสดุการศึกษา วิชา 206303 สัตวศาสตร์
วัสดุการศึกษา วิชา 207321 ความปลอดภัย
วัสดุการศึกษา วิชา 203411เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 203111เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 203211เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 203312เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 206495สัตวศาสตร์
วัสดุการศึกษา วิชา 206441วทอ
วัสดุการศึกษา วิชา 206241สัตวศาสตร์
วัสดุการศึกษา วิชา 206304สัตวศาสตร์
วัสดุการศึกษา วิชา 206302สัตวศาสตร์
วัสดุการศึกษา วิชา 206301สัตวศาสตร์
วัสดุการศึกษา วิชา 206211สัตวศาสตร์
วัสดุการศึกษา วิชา 206401สัตวศาสตร์
วัสดุการศึกษา วิชา 203313เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 204201เทคโนโลยีชวี ภาพ
วัสดุการศึกษา วิชา 20431เทคโนโลยีชวี ภาพ
วัสดุการศึกษา วิชา 204351เทคโนโลยีชวี ภาพ
วัสดุการศึกษา วิชา 204401เทคโนโลยีชวี ภาพ
วัสดุการศึกษา วิชา 204341เทคโนโลยีชวี ภาพ
วัสดุการศึกษา วิชา 204452เทคโนโลยีชวี ภาพ
วัสดุการศึกษา วิชา 207322ปลอดภัย
วัสดุการศึกษา วิชา 201191 201221ประมง
วัสดุการศึกษา วิชา 206305สัตวศาสตร์
วัสดุการศึกษา วิชา 207222ความปลอดภัย

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

1,700.00

1,700.00

อาจารย์ศิริลกั ษณ์ ตันเจริญ

อาจารย์ศิริลกั ษณ์ ตันเจริญ

อาจารย์ศิริลกั ษณ์ ตันเจริญ

61201PE0150 ศธ.0590.14(2)/511 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

1,000.00

1,000.00

อาจารย์กญ
ั ญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

อาจารย์กญ
ั ญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

อาจารย์กญ
ั ญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

61201PE0151 ศธ.0590.14(2)/488 ลงวันที่ 3/5/2561

3/5/2561

3/5/2561

3 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

2,000.00

2,000.00

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

61201PE0161 ศธ.0590.14(2)/537 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

5,700.00

5,700.00

อาจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์

อาจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์

อาจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์

61201PO0040 ศธ.0590.14(2)/457 ลงวันที่ 1/5/2561

1/5/2561

1/5/2561

1 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

1,800.00

1,800.00

อาจารย์กญ
ั ญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

อาจารย์กญ
ั ญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

อาจารย์กญ
ั ญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

61201PE0158 ศธ.0590.14(2)/486 ลงวันที่ 3/5/2561

3/5/2561

3/5/2561

3 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

232.00

232.00

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

61201PO0043 ศธ.0590.14(2)/398 ลงวันที่ 20/4/2561

20/4/2561

20/4/2561

20 เมษายน 2561

เมษายน

1,500.00

1,500.00

อาจารย์ไพบูลย์ ปะนาเส

อาจารย์ไพบูลย์ ปะนาเส

อาจารย์ไพบูลย์ ปะนาเส

61201PO0049 ศธ.0590.14(2)/483 ลงวันที่ 3/5/2561

3/5/2561

3/5/2561

3 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

1,700.00

1,700.00

อาจารย์ไพบูลย์ ปะนาเส

อาจารย์ไพบูลย์ ปะนาเส

อาจารย์ไพบูลย์ ปะนาเส

61201PO0051 ศธ.0590.14(2)/485 ลงวันที่ 3/5/2561

3/5/2561

3/5/2561

3 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

3,700.00

3,700.00

อาจารย์บญ
ุ ร่วม คิดค้า

อาจารย์บญ
ุ ร่วม คิดค้า

อาจารย์บญ
ุ ร่วม คิดค้า

61201PO0054 ศธ.0590.14(2)/536 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

1,429.00

1,429.00

อาจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

อาจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

อาจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

61201PO0053 ศธ.0590.14(2)/501 ลงวันที่ 3/5/2561

3/5/2561

3/5/2561

3 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

1,000.00

1,000.00

อาจารย์พนิตนาฎ อู่พุฒินนั ท์

อาจารย์พนิตนาฎ อู่พุฒินนั ท์

อาจารย์พนิตนาฎ อู่พุฒินนั ท์

61201PE0155 ศธ.0590.14(2)/490 ลงวันที่ 3/5/2561

3/5/2561

3/5/2561

3 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

2,600.00

2,600.00

อาจารย์ศิริลกั ษณ์ ตันเจริญ

อาจารย์ศิริลกั ษณ์ ตันเจริญ

อาจารย์ศิริลกั ษณ์ ตันเจริญ

61201PO0050 ศธ.0590.14(2)/510 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

2,000.00

2,000.00

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

อาจารย์วาสนา พิทกั ษ์พล

61201PO0061 ศธ.0590.14(2)/534 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

950.00

950.00

อาจารย์พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กลุ

อาจารย์พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กลุ

อาจารย์พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กลุ

61201PO0059 ศธ.0590.14(2)/557 ลงวันที่ 7/5/2561

7/5/2561

7/5/2561

7 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

3,200.00

3,200.00

อาจารย์สวุ ลี ฟองอินทร์

อาจารย์สวุ ลี ฟองอินทร์

อาจารย์สวุ ลี ฟองอินทร์

61201PE0238 ศธ.0590.14(2)/1051 ลงวันที่ 9/8/2561

9/8/2561

9/8/2561

9 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

3,200.00

3,200.00

อาจารย์ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์

อาจารย์ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์

อาจารย์ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์

61201PE0240 ศธ.0590.14(2)/1054 ลงวันที่ 9/8/2561

9/8/2561

9/8/2561

9 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

4,800.00

4,800.00

อาจารย์พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กลุ

อาจารย์พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กลุ

อาจารย์พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กลุ

61201PO0105 ศธ.0590.14(2)/1138.1 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

2,600.00

2,600.00

อาจารย์ตระกูล พรหมจักร

อาจารย์ตระกูล พรหมจักร

อาจารย์ตระกูล พรหมจักร

61201PE0243 ศธ.0590.14(2)/1136 ลงวันที่ 16/8/2561

16/8/2561

16/8/2561

16 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

3,900.00

3,900.00

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

61201PO0090 ศธ.0590.14(2)/1099 ลงวันที่ 14/8/2561

14/8/2561

14/8/2561

14 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

3,900.00

3,900.00

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

61201PO0088 ศธ.0590.14(2)/1097 ลงวันที่ 14/8/2561

14/8/2561

14/8/2561

14 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

3,600.00

3,600.00

อาจารย์บญ
ุ ร่วม คิดค้า

อาจารย์บญ
ุ ร่วม คิดค้า

อาจารย์บญ
ุ ร่วม คิดค้า

61201PO0102 ศธ.0590.14(2)/1126 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

3,700.00

3,700.00

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

อาจารย์วิพรพรรณ์ เนือ่ งเม็ก

61201PE0242 ศธ.0590.14(2)/1139 ลงวันที่ 16/8/2561

16/8/2561

16/8/2561

16 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

5,700.00

5,700.00

อาจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

อาจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

อาจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

61201PO0106 ศธ.0590.14(2)/1139.1 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

4,100.00

4,100.00

อาจารย์รณกร สร้อยนาค

อาจารย์รณกร สร้อยนาค

อาจารย์รณกร สร้อยนาค

61201PE0248 ศธ.0590.14(2)/1118 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

4,500.00

4,500.00

อาจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

อาจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

อาจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

61201PO0116 ศธ.0590.14(2)/1149 ลงวันที่ 19/8/2561

19/8/2561

19/8/2561

19 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

4,800.00

4,800.00

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

61201PO0104 ศธ.0590.14(2)/1137.1 ลงวันที่ 16/8/2561

6/8/2561

6/8/2561

6 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

4,800.00

4,800.00

อาจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์

อาจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์

อาจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์

61201PO0121 ศธ.0590.14(2)/1153 ลงวันที่ 19/8/2561

19/8/2561

19/8/2561

19 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

4,800.00

4,800.00

อาจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์

อาจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์

อาจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์

61201PO0121 ศธ.0590.14(2)/1153

19/8/2561

19/8/2561

19 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

4,500.00

4,500.00

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

61201PO0103 ศธ.0590.14(2)/1136.1 ลงวันที่ 16/8/2561

16/8/2561

16/8/2561

16 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

5,700.00

5,700.00

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

61201PO0115 ศธ.0590.14(2)/1150

19/8/2561

19/8/2561

19 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

3,700.00

3,700.00

อาจารย์สกุ ลั ยา ภู่ทอง

อาจารย์สกุ ลั ยา ภู่ทอง

อาจารย์สกุ ลั ยา ภู่ทอง

61201PO0091

14/8/2561

14/8/2561

14 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

1,000.00

1,000.00

อาจารย์สภุ าพร ภัสสร

อาจารย์สภุ าพร ภัสสร

อาจารย์สภุ าพร ภัสสร

61201PE0254 ศธ.0590.14(2)/1107 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

1,000.00

1,000.00

อาจารย์สภุ าพร ภัสสร

อาจารย์สภุ าพร ภัสสร

อาจารย์สภุ าพร ภัสสร

61201PE0255 ศธ.0590.14(2)/1105 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

1,000.00

1,000.00

อาจารย์สมุ นา เหลืองฐิตกิ าญจนา

อาจารย์สมุ นา เหลืองฐิตกิ าญจนา

อาจารย์สมุ นา เหลืองฐิตกิ าญจนา

61201PO0078 ศธ.0590.14(2)/1115

14/8/1961

14/8/1961

14 สิงหาคม 1961

สิงหาคม

1,000.00

1,000.00

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

61201PO0084 ศธ.0590.14(2)/1111

14/8/1961

14/8/1961

14 สิงหาคม 1961

สิงหาคม

1,000.00

1,000.00

อาจารย์สมุ นา เหลืองฐิตกิ าญจนา

อาจารย์สมุ นา เหลืองฐิตกิ าญจนา

อาจารย์สมุ นา เหลืองฐิตกิ าญจนา

61201PE0252 ศธ.0590.14(2)/1109 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

1,000.00

1,000.00

อาจารย์สภุ าพร ภัสสร

อาจารย์สภุ าพร ภัสสร

อาจารย์สภุ าพร ภัสสร

61201PE0253 ศธ.0590.14(2)/1112 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

2,600.00

2,600.00

อาจารย์หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

อาจารย์หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

อาจารย์หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

61201PE0260 ศธ.0590.14(2)/1145 ลงวันที่ 16/8/2561

16/8/2561

16/8/2561

16 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

2,600.00

2,600.00

อาจารย์เกรียงไกร สีตะพันธุ์

อาจารย์เกรียงไกร สีตะพันธุ์

อาจารย์เกรียงไกร สีตะพันธุ์

61201PO0072

14/8/1961

14/8/1961

14 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

4,800.00

4,800.00

อาจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์

อาจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์

อาจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์

61201PO0113 ศธ.0590.14(2)/1152

19/8/1961

19/8/1961

19 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

1,900.00

1,900.00

อาจารย์ยุพารัตน์ โพธิเศษ

อาจารย์ยุพารัตน์ โพธิเศษ

อาจารย์ยุพารัตน์ โพธิเศษ

61201PO0075

14/8/1961

14/8/1961

14 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....
......................คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ..............................
วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วัสดุการศึกษา วิชา 205311 วทอ
วัสดุการศึกษา วิชา 207432ความปลอดภัย
วัสดุการศึกษา วิชา 203311,203191เกษตร
วัสดุการศึกษา วิชา 207212ความปลอดภัย
วัสดุการศึกษา วิชา 205328ความปลอดภัย
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุคอมพิวเตอร์

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

3,200.00

3,200.00

อาจารย์คุณากร ขัตศิ รี

อาจารย์คุณากร ขัตศิ รี

อาจารย์คุณากร ขัตศิ รี

61201PE0244 ศธ.0590.14(2)/1104 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

1,000.00

1,000.00

อาจารย์ยุพารัตน์ โพธิเศษ

อาจารย์ยุพารัตน์ โพธิเศษ

อาจารย์ยุพารัตน์ โพธิเศษ

61201PE0259 ศธ.0590.14(2)/1147 ลงวันที่ 16/8/2561

16/8/2561

16/8/2561

16 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

6,600.00

6,600.00

อาจารย์ไวพจน์ กันจู

อาจารย์ไวพจน์ กันจู

อาจารย์ไวพจน์ กันจู

61201PO0095 ศธ.0590.14(2)/1125 ลงวันที่ 15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

1,800.00

1,800.00

อาจารย์ตระกูล พรหมจักร

อาจารย์ตระกูล พรหมจักร

อาจารย์ตระกูล พรหมจักร

61201PE0261 ศธ.0590.14(2)/1144 ลงวันที่ 16/8/2561

16/8/2561

16/8/2561

16 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

2,600.00

2,600.00

อาจารย์ยุพารัตน์ โพธิเศษ

อาจารย์ยุพารัตน์ โพธิเศษ

อาจารย์ยุพารัตน์ โพธิเศษ

61201PE0262 ศธ.0590.14(2)/1142 ลงวันที่ 16/8/2561

16/8/2561

16/8/2561

16 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

10,000.00

10,000.00

ยืมเงินทดลองจ่าย

ยืมเงินทดลองจ่าย

ยืมเงินทดลองจ่าย

61201PE0030 ศธ.0590.14(2)/2051 ลงวันที6่ /12/2560

6/12/2560

6/12/2560

6 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

32,078.34

32,078.34

บริษทั กิบไทย จากัด

บริษทั กิบไทย จากัด

บริษทั กิบไทย จากัด

61201PO0015 ศธ.0590.14(2)/315 ลงวันที่ 23/3/2561

23/3/2561

23/3/2561

23 มีนาคม 2561

มีนาคม

26,633.00

26,633.00

บริษทั ยูเนีย่ นซายน์ จากัด

บริษทั ยูเนีย่ นซายน์ จากัด

บริษทั ยูเนีย่ นซายน์ จากัด

61201PO0014 ศธ.0590.14(2)/314 ลงวันที่ 23/3/2561

23/3/2561

23/3/2561

23 มีนาคม 2561

มีนาคม

53,415.00

53,415.00

61201PO0016 ศธ.0590.14(2)/316 ลงวันที่ 23/3/2561

23/3/2561

23/3/2561

23 มีนาคม 2561

มีนาคม

25,600.00

25,600.00

บริษทั แปซิฟิค ไซแอนซ์ จากัด

บริษทั แปซิฟิค ไซแอนซ์ จากัด

บริษทั แปซิฟิค ไซแอนซ์ จากัด

61201PO0018 ศธ.0590.14(2)/317 ลงวันที่ 23/3/2561

23/3/2561

23/3/2561

23 มีนาคม 2561

มีนาคม

1,204.00

1,204.00

บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

61201PO0017 ศธ.0590.14(2)/318 ลงวันที่ 23/3/2561

23/3/2561

23/3/2561

23 มีนาคม 2561

มีนาคม

4,330.00

4,330.00

บริษทั เอส ซายน์ เซ็นเตอร์ จากัด

บริษทั เอส ซายน์ เซ็นเตอร์ จากัด

บริษทั เอส ซายน์ เซ็นเตอร์ จากัด

61201PO0126 ศธ.0590.14(2)/1172 ลงวันที่ 20/8/2561

20/8/2561

20/8/2561

20 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิลแอนด์กลาสแวร์หา้ งหุน้ ส่วนจากัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิลแอนด์กลาสแวร์ ห้างหุน้ ส่วนจากัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิลแอนด์กลาสแวร์

8,861.00

8,861.00

บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

61201PO0125 ศธ.0590.14(2)/1174 ลงวันที่ 20/8/2561

20/8/2561

20/8/2561

20 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

18,400.00

18,400.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด พีวายเฮ้าส์แวร์ซพั พลาย

ห้างหุน้ ส่วนจากัด พีวายเฮ้าส์แวร์ซพั พลาย

ห้างหุน้ ส่วนจากัด พีวายเฮ้าส์แวร์ซพั พลาย

61201PO0128 ศธ.0590.14(2)/1166 ลงวันที่ 20/8/2561

20/8/2561

20/8/2561

20 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

18,140.00

18,140.00

บริษทั ยูเนีย่ นซายน์ จากัด

บริษทั ยูเนีย่ นซายน์ จากัด

บริษทั ยูเนีย่ นซายน์ จากัด

61201PO0127 ศธ.0590.14(2)/1176 ลงวันที่ 20/8/2561

20/8/2561

20/8/2561

20 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

2,950.00

2,950.00

บริษทั โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด

บริษทั โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด

บริษทั โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด

61201PO0066 ศธ.0590.14(2)/851 ลงวันที่ 27/6/2561

27/6/2561

27/6/2561

27 มิถนุ ายน 2561

มิถนุ ายน

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน ตุลาคม
2560 วันที่ 1-16/10/2560

3,000.00

3,000.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PE0006 ศธ.0590.14(2)/1036 ลงวันที่ 18/10/2560

18/10/2560

18/10/2560

18 ตุลาคม 2560

ตุลาคม

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน ตุลาคม
2560 วันที่ 17-31/10/2560

1,550.00

1,550.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

2/10/2560

2/10/2560

2 ตุลาคม 2560

ตุลาคม

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2560 วันที่ 1-16/11/2560

1,950.00

1,950.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0003 ศธ.0590.14(2)/1084 ลงวันที่ 16/11/2560

16/11/2560

16/11/2560

16 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2560 วันที่ 17-30/11/2560

1,900.00

1,900.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0004 ศธ.0590.14(2)/2069 ลงวันที่ 7/12/2560

7/12/2560

7/12/2560

7 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน ธันวาคม
2560 วันที่ 1-16/12/2560

3,100.00

3,100.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0002 ศธ.0590.14(2)/2100 ลงวันที่ 18/12/2560

18/12/2560

18/12/2560

18 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน ธันวาคม
2560 วันที่ 17-31/12/2560

3,600.00

3,600.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0006 ศธ.0590.14(2)/017 ลงวันที่ 9/1/2561

9/1/2561

9/1/2561

9 มกราคม 2561

มกราคม

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน มกราคม
2561 วันที่ 1-16/1/2562

3,730.00

3,730.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0005 ศธ.0590.14(2)/048 ลงวันที่ 18/1/2561

18/1/2561

18/1/2561

18 มกราคม 2561

มกราคม

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน มกราคม
2561 วันที่ 17-31/1/2562

3,680.00

3,680.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0008 ศธ.0590.14(2)/116 ลงวันที่ 6/2/2561

6/2/2561

6/2/2561

6 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2561

4,320.00

4,320.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0010 ศธ.0590.14(2)/187 ลงวันที่ 19/2/2561

19/2/2561

19/2/2561

19 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2561

2,200.00

2,200.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

2/3/2561

2/3/2561

2 มีนาคม 2561

มีนาคม

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน มีนาคม
2561

1,650.00

1,650.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0013 ศธ.0590.14(2)/287 ลงวันที่ 19/3/2561

19/3/2561

19/3/2561

19 มีนาคม 2561

มีนาคม

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน มีนาคม
2561

3,560.00

3,560.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0025 ศธ.0590.14(2)/348 ลงวันที่
2/4/2561

2/4/2561

2/4/2561

2 เมษายน 2561

เมษายน

61201PE0010 ศธ.0590.14(2)/1002 ลงวันที่ 2/10/2560

61201PO0011 ศธ.0590.14(2)/241 ลงวันที่ 2/3/2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....
......................คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ..............................
วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน เมษายน
2561

3,490.00

3,490.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0028 ศธ.0590.14(2)/381 ลงวันที่ 17/4/2561

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน เมษายน
2561

3,360.00

3,360.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน
พฤษภาคม 2561

3,100.00

3,100.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน
พฤษภาคม 2561

2,620.00

2,620.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน มิถุนายน
2561

9,290.00

9,290.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน มิถุนายน
2561

1,630.00

1,630.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน
กรกฏาคม 2561

4,360.00

4,360.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน
กรกฏาคม 2561

4,180.00

4,180.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน สิงหาคม
2561

4,630.00

4,630.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน สิงหาคม
2561

3,450.00

3,450.00

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน กันยายน
2561

3,290.00

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน กันยายน
2561

17/4/2561

17/4/2561

17 เมษายน 2561

เมษายน

1/5/2561

1/5/2561

1 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

16/5/2561

16/5/2561

16 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

1/6/2561

1/6/2561

1 มิถนุ ายน 2561

มิถนุ ายน

18/6/2561

18/6/2561

18 มิถนุ ายน 2561

มิถนุ ายน

2/7/2561

2/7/2561

2 กรกฎาคม 2561

กรกฏาคม

61201PO0069.2 ศธ.0590.14(2/)924 ลงวันที่ 17/7/2561

17/7/2561

17/7/2561

17 กรกฎาคม 2561

กรกฏาคม

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0070 ศธ.0590.14(2)/976 ลงวันที่ 1/8/2561

1/8/2561

1/8/2561

1 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0123 ศธ.0590.14(2)/1178

20/8/1961

20/8/1961

20 สิงหาคม 1961

สิงหาคม

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0135 ศธ.0590.14(2)/1264 ลงวันที่
3/9/2561

3/9/2561

3/9/2561

3 กันยายน 2561

กันยายน

3,290.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0136 ศธ.0590.14(2)/1298 ลงวันที่ 17/9/2561

17/9/2561

17/9/2561

17 กันยายน 2561

กันยายน

3,120.00

3,120.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

61201PO0137 ศธ.0590.14(2)/1331 ลงวันที่
28/9/2561

28/9/2561

28/9/2561

28 กันยายน 2561

กันยายน

39,892.00

39,892.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด พะเยาเครื่องเขียน

ห้างหุน้ ส่วนจากัด พะเยาเครื่องเขียน

ห้างหุน้ ส่วนจากัด พะเยาเครื่องเขียน

61201PO0001 ศธ.0590.14(2)/043 ลงวันที่ 17/1/2561

17/1/2561

17/1/2561

17 มกราคม 2561

มกราคม

3,600.00

3,600.00

บริษทั โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด

บริษทั โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด

บริษทั โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด

61201PO0065 ศธ.0590.14(2)/850 ลงวันที่ 27/6/2561

27/6/2561

27/6/2561

27 มิถนุ ายน 2561

มิถนุ ายน

5,490.00

5,490.00

บริษทั โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด

บริษทั โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด

บริษทั โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด

61201PO0071 ศธ.0590.14(2)/988 ลงวันที่ 2/8/2561

2/8/2561

2/8/2561

2 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

8,000.00

8,000.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด พีวายเฮ้าส์แวร์ซพั พลาย

ห้างหุน้ ส่วนจากัด พีวายเฮ้าส์แวร์ซพั พลาย

ห้างหุน้ ส่วนจากัด พีวายเฮ้าส์แวร์ซพั พลาย

61201PO0124 ศธ.0590.14(2)/168 ลงวันที่ 20/8/2561

20/8/2561

20/8/2561

20 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

7,990.00

7,990.00

บริษทั โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด

บริษทั โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด

บริษทั โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด

61201PO0068 ศธ.0590.14(2)/534 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

โครงการสอนเสริมเพิม่ ความรู้สาหรับนิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์

1,920.00

1,920.00

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

61201PE0033 ศธ.0590.14(2)/2114 ลงวันที่ 25/12/2560

25/12/2560

25/12/2560

25 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

โครงการ English club

20,000.00

20,000.00

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

61201PA0025 ศธ.0590.14(2)/031 ลงวันที่ 8/1/2561

8/1/2561

8/1/2561

8 มกราคม 2561

มกราคม

โครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบตั ิการ

8,000.00

8,000.00

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

อาจารย์รวิสรา รื่นไวย์

61201PA0008 ศธ.0590.14(2)/028 ลงวันที่ 8/1/2561

8/1/2561

8/1/2561

8 มกราคม 2561

มกราคม

โครงการพัฒนาวิชาการสาหรับนิสิตบัณทิตศึกษา

7,500.00

7,500.00

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

อาจารย์สรุ ีย์พร แสงวงศ์

61201PA0026 ศธ.0590.14(2)/027 ลงวันที่ 8/1/2561

8/1/2561

8/1/2561

8 มกราคม 2561

มกราคม

โครงการนานิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)
โครงการนานิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)
โครงการนานิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)
โครงการนานิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)
โครงการนานิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)

15,000.00

15,000.00

อาจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์

อาจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์

อาจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์

61201PA0018 ศธ.0590.14(2)/610 ลงวันที่ 5/6/2561

5/6/2561

5/6/2561

5 มิถนุ ายน 2561

มิถนุ ายน

11,000.00

11,000.00

อาจารย์ไพบูลย์ ปะนาเส

อาจารย์ไพบูลย์ ปะนาเส

อาจารย์ไพบูลย์ ปะนาเส

61201PE0220 ศธ.0590.14(2)/722 ลงวันที่ 28/6/2561

28/6/2561

28/6/2561

28 มิถนุ ายน 2561

มิถนุ ายน

9,800.00

9,800.00

อาจารย์หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

อาจารย์หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

อาจารย์หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

61201PE0226 ศธ.0590.14(2)/726 ลงวันที่ 29/6/2561

29/6/2561

29/6/2561

29 มิถนุ ายน 2561

มิถนุ ายน

13,400.00

13,400.00

อาจารย์คุณากร ขัตศิ รี

อาจารย์คุณากร ขัตศิ รี

อาจารย์คุณากร ขัตศิ รี

61201PE0227 ศธ.0590.14(2)/806 ลงวันที่ 16/7/2561

16/7/2561

16/7/2561

16 กรกฎาคม 2561

กรกฏาคม

13,300.00

13,300.00

อาจารย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

อาจารย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

อาจารย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

61201PE0274 ศธ.0590.14(2)/886 ลงวันที่ 2/8/2561

2/8/2561

2/8/2561

2 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

วัสดุสานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

61201PO0057 ศธ.0590.14(2)/463 ลงวันที่ 1/5/2561

61201PO0062 ศธ.0590.14(2)/597 ลงวันที่ 16/5/2561

61201PO0063 ศธ.0590.14(2)/655 ลงวันที่ 1/6/2561

61201PO0064 ศธ.0590.14(2)/ 813 ลงวันที่ 18/6/2561

61201PO0067 ศธ.0590.14(2)/867 ลงวันที่ 2/7/2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....
......................คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ..............................
วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา
และฝึกงาน

7,000.00

7,000.00

นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง

นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง

นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง

61201PA0005 ศธ.0590.14(2)/1215 ลงวันที่ 12/12/2560

12/12/2560

12/12/2560

12 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต

27,000.00

27,000.00

นางสาวเปรมดา ทิพย์เดโช

นางสาวเปรมดา ทิพย์เดโช

นางสาวเปรมดา ทิพย์เดโช

61201PA0028 ศธ.0590.14(2)/030 ลงวันที่ 8/1/2561

8/1/2561

8/1/2561

8 มกราคม 2561

มกราคม

โครงการรางวัลเชิดชูเกียรติผสู้ ร้างชือ่ เสียงให้กับ
คณะ

3,000.00

3,000.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัดสตาร์โปรพลัส

ห้างหุน้ ส่วนจากัดสตาร์โปรพลัส

ห้างหุน้ ส่วนจากัดสตาร์โปรพลัส

20/8/2561

20/8/2561

20 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

โครงการรางวัลเชิดชูเกียรติผสู้ ร้างชือ่ เสียงให้กับ
คณะ

2,999.00

2,999.00

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

61210PE0300 ศธ.0590.1(2)/1023 ลงวันที่ 10/9/2561

10/9/2561

10/9/2561

10 กันยายน 2561

กันยายน

โครงการ KM วิจัย การเรียนการสอนและ
ประกันคุณภาพ

16,600.00

16,600.00

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

61201PA0034 ศธ.0590.14(2)/994 ลงวันที่ 31/8/2561

31/8/2561

31/8/2561

31 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

โครงการ KM วิจัย การเรียนการสอนและ
ประกันคุณภาพ

3,390.00

3,390.00

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

61201PE0189 ศธ.0590.14(2)/586 ลงวันที่ 31/5/2561

31/5/2561

31/5/2561

31 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

โครงการพัฒนากองทุนการศึกษานิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ

10,000.00

10,000.00

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

61201PA0016 ศธ.0590.14(2)/362 ลงวันที่ 27/3/2561

27/3/2561

27/3/2561

27 มีนาคม 2561

มีนาคม

10,000.00

10,000.00

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

8/2/2561

8/2/2561

8 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์

10,000.00

10,000.00

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

61201PA0030 ศธ.0590.14(2)/973 ลงวันที่ 27/8/2561

27/8/2561

27/8/2561

27 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

โครงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
และประเมินกรรมการคณะ

3,000.00

3,000.00

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

61201PE0249 ศธ.0590.14(2)/667 ลงวันที่ 5/6/2561

5/6/2561

5/6/2561

5 มิถนุ ายน 2561

มิถนุ ายน

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการคณะ

10,000.00

10,000.00

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

61201PA0030 ศธ.0590.14(2)/973 ลงวันที่ 27/8/2561

27/8/2561

27/8/2561

27 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

โครงการทัศนศึกษาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ

20,000.00

20,000.00

นางสาวหนึง่ ฤทัย ปัญญาลึก

นางสาวหนึง่ ฤทัย ปัญญาลึก

นางสาวหนึง่ ฤทัย ปัญญาลึก

61201PA0004 ศธ.0590.14(2)/1108 ลงวันที่ 7/11/2560

7/11/2560

7/11/2560

7 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน

โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

12,542.00

12,542.00

อาจารย์ฉตั รมงคล สุวรรณภูมิ

อาจารย์ฉตั รมงคล สุวรรณภูมิ

อาจารย์ฉตั รมงคล สุวรรณภูมิ

61201PE0027 ศธ.0590.14(2)/2104 ลงวันที่ 19/12/2560

19/12/2560

19/12/2560

19 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

52,641.85

52,641.85

รศ.รัตนา อัตตปัญโญ

รศ.รัตนา อัตตปัญโญ

รศ.รัตนา อัตตปัญโญ

61201PE0223 ศธ.0590.14(2)/612 ลงวันที่ 5/7/2561

5/7/2561

5/7/2561

5 กรกฎาคม 2561

กรกฏาคม

โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

2,530.00

2,530.00

อาจารย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

อาจารย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

อาจารย์บญ
ุ ฤทธิ์ สินค้างาม

61201PE0197 ศธ.0590.14(2)/640 ลงวันที่ 12/6/2561

12/6/2561

12/6/2561

12 มิถนุ ายน 2561

มิถนุ ายน

โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

28,850.00

28,850.00

อาจารย์ฉตั รมงคล สุวรรณภูมิ

อาจารย์ฉตั รมงคล สุวรรณภูมิ

อาจารย์ฉตั รมงคล สุวรรณภูมิ

61201PA0029 ศธ.0590.14(2)/953 ลงวันที่ 22/8/2561

22/8/2561

22/8/2561

22 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

โครงการเกษตรบูชาครู

5,000.00

5,000.00

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

61201PE0293ศธ.0590.14(2)/1256 ลงวันที่ 31/8/2561

31/8/2561

31/8/2561

31 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

โครงการบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตและมหาบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์ฯ

30,000.00

30,000.00

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

61201PE0084 ศธ.0590.14(2)/149 ลงวันที่ 12/2/2561

12/2/2561

12/2/2561

12 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตรศาสตร์ฯ

5,000.00

5,000.00

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

61201PE0236 ศธ.0590.14(2)/1177 ลงวันที่ 17/8/2561

17/8/2561

17/8/2561

17 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

โครงการปัจฉิมนิเทศ

8,000.00

8,000.00

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

61201PE0306 ศธ.0590.14(2)/1319 ลงวันที่ 25/9/2561

25/9/2561

25/9/2561

25 กันยายน 2561

กันยายน

โครงการพัฒนาการเป็นผูน้ าและการทางานเป็น
ทีมนิสิตคณะเกษตรศาสตร์น

22,000.00

22,000.00

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

61201PE0137 ศธ.0590.14(2)/505 ลงวันที่ 4/5/2561

4/5/2561

4/5/2561

4 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม

โครงการประชุมผูป้ กครองนิสิตใหม่ ปี 2561

9,000.00

9,000.00

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

61201PE0290 ศธ.0590.14(2)/1251 ลงวันที่ 30/8/2561

30/8/2561

30/8/2561

30 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

โครงการประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ
โครงการประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ

61201PS0039 ศธ.0590.14(2)/1164 ลงวันที่ 20/8/2561

61201PA0007 ศธ.0590.14(2)/170 ลงวันที่ 8/2/2561

โครงการกิจการนิสิตในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....
......................คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ..............................
วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำหรื
ง อข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน
แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการวันขึน้ ปีใหม่
โครงการกาดโก้งโค้ง อาหารปลอดภัย
โครงการประเพณีสงกรานต์และทาบุญคณะ

17,500.00

17,500.00

นายจักรพงศ์ ธุระพ่อค้า

นายจักรพงศ์ ธุระพ่อค้า

นายจักรพงศ์ ธุระพ่อค้า

61201PA0006 ศธ.0590.14(2)/1240 ลงวันที่ 19/12/2560

19/12/2560

19/12/2560

19 ธันวาคม 2560

ธันวาคม

10,000.00

10,000.00

นางสุพรรณิการ์ พรหมสุริยา

นางสุพรรณิการ์ พรหมสุริยา

นางสุพรรณิการ์ พรหมสุริยา

61201PA0015 ศธ.0590.14(2)/286 ลงวันที่ 7/3/2561

7/3/2561

7/3/2561

7 มีนาคม 2561

มีนาคม

20,000.00

20,000.00

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

61201PA0012 ศธ.0590.14(2)/287 ลงวันที่ 7/3/2561

7/3/2561

7/3/2561

7 มีนาคม 2561

มีนาคม

3,000.00

3,000.00

อาจารย์ฉตั รมงคล สุวรรณภูมิ

อาจารย์ฉตั รมงคล สุวรรณภูมิ

อาจารย์ฉตั รมงคล สุวรรณภูมิ

61201PE0272 ศธ.0590.14(2)/1406 ลงวันที่ 21/8/2561

21/8/2561

21/8/2561

21 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

9,500.00

9,500.00

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

อาจารย์ภาวินี จันทรวิจิตร

61201PE0270 ศธ.0590.14(2)/1404 ลงวันที่ 21/8/2561

21/8/2561

21/8/2561

21 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

9,500.00

9,500.00

นางสาวอัจฉรา ขัตธิ

นางสาวอัจฉรา ขัตธิ

นางสาวอัจฉรา ขัตธิ

61201PE0271 ศธ.0590.14(2)/1405 ลงวันที่ 21/8/2561

21/8/2561

21/8/2561

21 สิงหาคม 2561

สิงหาคม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพและนิทรรศนการ 1
คณะ 1 อาเภอ

1,440.00

1,440.00

อาจารย์ฉตั รมงคล สุวรรณภูมิ

อาจารย์ฉตั รมงคล สุวรรณภูมิ

อาจารย์ฉตั รมงคล สุวรรณภูมิ

61201PE0088 ศธ.0590.14(2)/062 ลงวันที่ 23/1/2561

23/1/2561

23/1/2561

23 มกราคม 2561

มกราคม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพและนิทรรศนการ 1
คณะ 1 อาเภอ

13,109.00

13,109.00

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

อาจารย์สมชาติ ธนะ

61201PA0002 ศธ.0590.14(2)/1076 ลงวันที่ 24/10/2560

24/10/2560

24/10/2560

24 ตุลาคม 2560

ตุลาคม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพและนิทรรศนการ 1
คณะ 1 อาเภอ

10,000.00

10,000.00

เงินทดรองจ่าย

เงินทดรองจ่าย

เงินทดรองจ่าย

61201PE0087 ศธ.0590.14(2)/062 ลงวันที่ 23/1/2561

23/1/2561

23/1/2561

23 มกราคม 2561

มกราคม

โครงการวิจัยในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการวิจัยในชัน้ เรียน และหรือวิจัยสถาบัน
โครงการวิจัยในชัน้ เรียน และหรือวิจัยสถาบัน
โครงการวิจัยในชัน้ เรียน และหรือวิจัยสถาบัน
โครงการบริการวิชาการในแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

