
ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนคิลป็ 
เรื่อง ประกาศผลผู้ซนะการจัดซี้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ซนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้!ด้รับ 
การค ัดเล ือกและสาระสำค ัญ ของส ัญ ญ าหรือข ้อตกลงเป ็นหน ังส ือในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของ

คณ ะศ ิลปศ ึกษา สถาบ ันบ ัณฑ ิตพ ัฒนศิลป ๋ จ ึงขอประกาศผลผ ู้ฃนะการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

กรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัธตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดนี้น

(นางสาวคิริลักษณ์ ฉลองธรรม)
คณบดีคณะคิลปศึกษา ปฏิบัติราขการแทน 

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลฟ้



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้'ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหริอผู้ได้รับการคัดเลีอก และสาระสำคัญของสัญญาหริอฟ้อตกลงเป็นหนังสิอ 
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดีอนเมษายน ๒๔๖๔ ถึง มิถุนายน ๒!£๖๔)
คณะศิลปที่กษา สถาบันบัณฑิต'พัฒนศิลฟ้ ______________________

ลำดับที่ 
(๑)

เลขประจำตัวผ้เสิยภาษี
พ

ชื่อผู้'ประกอบการ 
(๓)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
(๔)

จำบวบเงิน 
ที่จัดซื้อจัดจัาง

(๕)

เอกสารอ้างอิง(๖) เหตุผลสนับสนน
Mวันท่ี เลขท่ี

๑ ๕ ๑๑0๑๐ ๐ 0๑๖๒ ๑๙ นายศักดิ"สิทธ๋ึ เจียมจรัสโขติ จ้างคนขับรถบัสปรับอากาศ (ชั่วคราว) ๔,๐๐๐.๐๐ ๑ เมษายน ๒๔๖๔ วธ ๐๘๐๔/พส.๒๔๗ ๒
๒ ๐๑๐๕๕๔๔๑๐๙๓๓๗ บริษัท ลิเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด วัสดุ จำบวบ ๖  รายการ ๑,๑๐๕.๓๑ ๑  เมษายน ๒๔๖๔ วธ 0๘๐๔/พส.๒๖๔ ๒
๓ - เจริญขัย วัสดุ จำบวน ๓ รายการ ๑,๓๔๔.0๐ ๒ เมษายน ๒๔๖๔ วธ ๐๘๐๔/พส.๒๙๖ ๒
๔ ๐๑๐๕๕๔๔๑๐๙๓๓๗ บริษัท ลิเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด หมีกเครื่องพิมพ์ Canon ๓๑๒ ๒,๖๙๔.๒๖ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ วธ 0๘๐๔/พส.๒๔๔ ๒
๕ ๐๑๐๕๕๕๕๐๒๑๒๑๕ บริษัท ซีอาร์ซี จำกัด (สาขาศาลายา) วัสดุ อุปกรณี จำนวน ๑๔ รายการ ๓,๘๓๙.๒๕ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วธ ๐๘๐๔/พส.๔๑๑ ๒
๖ - ร่มไม้ การ'เต้น ไม้ประดับ จำนวน ๒ รายการ ๙๒๐.๐๐ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔ วธ ๐๘๐๔/พส.๓๗๔ ๒

รวมท้ังส้ิน ๑๓,๙0๒.๘๒
หมายเหตุ ะ เงื่อนไขการบันทึกฟ้อมูล (ห'นงหม่ืนแปดพับเจํดร้อยเจ็ดสิบสามบาทส่ีสิบสตางค์)
(๑) ระบุลำดับท่ีเริยงตามลำดับวันท่ีที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำดัวผู้เลียภาษิหริอเลขประจำตัวประขาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุขื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคเง เข่น ซ้ือวัสดุสำนักงาน ซ้ือน้ํามันเซ้ึอเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๔) ระบุจำนวนเงินรวมท่ืม็การจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละครง กรณีที่โบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันท่ี/เลขท่ีสัญญาหรือฟ้อตกลงเป็นหนังสิอ หรือหสักฐานการจ่ายเงิน เช่นใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทบโบเสร็จรันเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนน โดยให้ระบุเป็นเลขท่ีอ้างอง ดังบี้
๑ หมายถีง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0๔0๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ 

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ฟ้อ ๗๙ วรรคสอง 
๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ฟ้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๔๖๑ 
๔ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่น ๆนอกเหนีอ จาก ๑-๓



คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็
เร่ือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างคนขับรถบัสปรับอากาศ (ชั่วคราว) จำนวน ๑ คน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็ ได้จ้างคนขับรถบัสปรับอากาศ (ชั่วคราว)
จำนวน ๑ คน

การจ้างคนขับรถบัสปรับอากาศ (ชั่วคราว) จำนวน ๑ คน ผู้ได้'รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศักดึ๋สิทธึ๋ 
เจียมจรัสโชติ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งส้ิน ๔,๐๐๐ บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม)
คณบดีคณะศิลปศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลบี



คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็
เร่ือง ประกาศผลผู้ซนะการเสนอราคา

ซ้ือวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนคิลป็ ได้มีโครงการซื้อวัสดุจำนวน ๖ รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

การซ้ือวัสดุ จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก' บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด 
สำนักงานใหญ่ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๕.๓๑ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวคิริลักษณ์ ฉลองธรรม)
คณบดีคณะคิลปศึกษา ปฏิบัติราขการแทน

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒบคิลป็



คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลบี 
เรื่อง ประกาศผลผู้ซ'นะการเสนอราคา 

ซ้ือวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลบีได้มีโครงการซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

การซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญชัยโดยเสนอราคาเป็น 
เงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๔ บาท(หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม)
คณบดีคณะศิลปศึกษา ปฏิบัติราชการแทบ 

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลบี



คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนคิลบี 
เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon ๓๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนคิลบี ได้มีโครงการซื้อเครื่องพิมพ์ Canon ๓๑๒ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

การซื้อเครื่องพิมพ์ Canon ๓๑๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลืเรคโก (ประเทศไทย) 
จำกัด สำนักงานใหญ่โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๙๔.๒๖ บาท (สองพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทยี่สิบหก 
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางสาวคิริลักษณ์ ฉลองธรรม)
คณบดีคณะคิลปศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนคิลบี



คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนคิลบี
เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่คณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนคิลป็ได้มีโครงการซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๔ 
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

การซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร ้านยอดเจริญกิจ 
โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วับท่ี ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางสาวคิริลักษณ์ ฉลองธรรม)
คณบดีคณะคิลปศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนคิลบี



คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็ 
เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 

ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒบศิลป็ ได้มีโครงการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๑๔ 
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

การซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๑๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด (สาขาศาลายา) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๓๙.๒๔ บาท (สามพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบห้า 
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม)
คณบดีคณะศิลปศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็



คณะศิลปศึกษา สถาบัน'บัณฑิตพัฒนศิล'ป๋
เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ซ้ือไม้ประดับ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็ ได้มีโครงการซื้อไม้ประดับ จำนวน ๒ 
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

การซ้ือไม้ประดับ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการดัดเลือก ได้แก่ ร้านร่มไม้ การ์เดน โดยเสนอ 
ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๐ บาท (เก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางสาวคิริลักษณ์ ฉลองธรรม)
คณบดีคณะศิลปศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็


