
หน่วยงาน สํานักงานเลขานุการ   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ลาํดบัที่ โครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง  วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เงินงบประมาณ/ราคากลาง/

แหล่งเงิน
ผู้รับซอง/ผู้ซื้อซอง ผู้เข้ายื่นซองข้อเสนอ/เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกราคา/วันที่อนุมัติ เหตุผลที่ได้รับการคัดเลอืกโดยสรุป

1 โต๊ะเตี้ย ขนาด 8"   วิธีเฉพาะเจาะจง เงินรายได้ ร้านคํ้าคูณ PKK  คุณคูณ  คล่องแคล่วคา้ ร้านคํ้าคูณ PKK  คุณคูณ  คล่องแคล่วคา้ 5,000.00            ร้านคํ้าคูณ PKK  คุณคูณ  คล่องแคล่วคา้

จาํนวน 2 ตวั 5,000.00                                5,000.00                                                                 

ราคาทอ้งตลาด อนุมตัิ

5,000.00                                20-ธ.ค.-60

2 ไมโครโฟนไร้สายพร้อมเครื่อง  วิธีเฉพาะเจาะจง เงินรายได้ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส พ ีแอล โซลชูัน่ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส พ ีแอล โซลชูัน่ 79,287.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส พ ีแอล โซลชูัน่

รับสญัญาณ จาํนวน 4 ชุด 80,000.00 79,287.00

ไมโครโฟนแบบมือถือ ราคาทอ้งตลาด อนุมตัิ

จาํนวน 5 ตวั 79,287.00 20-ธ.ค.-60

3 เครื่องสแกนเนอร์  วิธีเฉพาะเจาะจง เงินรายได้ บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 27,071.00          บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั

จาํนวน 1 เครื่อง 40,000.00 27,071.00                                                               

ราคาทอ้งตลาด อนุมตัิ

40,000.00 28-ธ.ค.-60

4 เครื่องฉาย Projector วิธีเฉพาะเจาะจง เงินรายได้ บริษทั เลนโซ่ อินเตอร์เทรด จาํกดั บริษทั เลนโซ่ อินเตอร์เทรด จาํกดั 99,510.00 บริษทั เลนโซ่ อินเตอร์เทรด จาํกดั

จาํนวน 1 เครื่อง 99,510.00 99,510.00

ราคาทอ้งตลาด อนุมตัิ

99,510.00                              29-ธ.ค.-60

หน่วยงาน สํานักงานเลขานุการ   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ลาํดบัที่ โครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง  วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เงินงบประมาณ/ราคากลาง/

แหล่งเงิน
ผู้รับซอง/ผู้ซื้อซอง ผู้เข้ายื่นซองข้อเสนอ/เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกราคา/วันที่อนุมัติ เหตุผลที่ได้รับการคัดเลอืกโดยสรุป

1 เครื่องคอมพวิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ วิธีเฉพาะเจาะจง เงินรายได้ บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 59,920.00          บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั

 จาํนวน 2 เครื่อง 60,000.00                              59,920.00                                                               

ราคาทอ้งตลาด อนุมตัิ

60,000.00                              9-ก.พ.-61

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจําเดอืน  ธันวาคม  2560

สรุปผลการประกวดราคา/ประมูลทางอเิลก็ทรอนิกส์ รายการจัดซื้อ / จัดจ้าง

แหล่งของเงินรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ผลผลติ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  หมวด : ค่าครุภัณฑ์

แหล่งของเงินรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ผลผลติ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  หมวด : ค่าครุภัณฑ์

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจําเดอืน  กุมภาพนัธ์  2561

สรุปผลการประกวดราคา/ประมูลทางอเิลก็ทรอนิกส์ รายการจัดซื้อ / จัดจ้าง



หน่วยงาน สํานักงานเลขานุการ   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ลาํดบัที่ โครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง  วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เงินงบประมาณ/ราคากลาง/

แหล่งเงิน
ผู้รับซอง/ผู้ซื้อซอง ผู้เข้ายื่นซองข้อเสนอ/เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกราคา/วันที่อนุมัติ เหตุผลที่ได้รับการคัดเลอืกโดยสรุป

1 ครุภณัฑส์าํนกังาน  วิธีเฉพาะเจาะจง เงินรายได้ บริษทั ร้อกเวิธ จาํกดั (มหาชน) บริษทั ร้อกเวิธ จาํกดั (มหาชน) 58,653.12 บริษทั ร้อกเวิธ จาํกดั (มหาชน)

จาํนวน 3 รายการ 58,653.12 58,653.12

โต๊ะทาํงาน  จาํนวน 3 ตวั ราคาทอ้งตลาด อนุมตัิ

เกา้อี้ จาํนวน 3 ตวั 58,653.12                               15 มี.ค.61

ขาตั้งฉากปะติชัน่  จาํนวน 2 อนั

2 เกา้อี้สาํหรับอาจารย์  วิธีเฉพาะเจาะจง เงินรายได้ บริษทั เซ็นเจอร์ จาํกดั บริษทั เซ็นเจอร์ จาํกดั 50,076.00          บริษทั เซ็นเจอร์ จาํกดั

 จาํนวน 8 ตวั 50,076.00 50,076.00                                                               

ราคาทอ้งตลาด อนุมตัิ

50,076.00 4-เม.ย.-61

3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  วิธีเฉพาะเจาะจง เงินรายได้ บริษทั นฤมิต เทรดดิ้ง จาํกดั บริษทั นฤมิต เทรดดิ้ง จาํกดั 18,500.00 บริษทั นฤมิต เทรดดิ้ง จาํกดั

 จาํนวน 1 รายการ 18,500.00 18,500.00

เลนส์ไวด ์ จาํนวน 1 ตวั ราคาทอ้งตลาด อนุมตัิ

18,500.00 4 เ.ม.ย.61

แหล่งของเงินรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ผลผลติ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  หมวด : ค่าครุภัณฑ์

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจําเดอืน  มีนาคม  2561

สรุปผลการประกวดราคา/ประมูลทางอเิลก็ทรอนิกส์ รายการจัดซื้อ / จัดจ้าง


