
แบบ  สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจะซ้ือ/จ้ำงวงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

(รำคำกลำง) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

1 จ้างข้ึนรูปช้ินงาน 1 ช้ิน 2,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส โฆษณา ร้าน เอ เอส โฆษณา คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.070 

ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 1 ธ.ค.60

2 จ้างข้ึนรูปช้ินงาน 5 ช้ิน 300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.จี.เฟอร์นิเจอร์ ร้าน เอ็ม.จี.เฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.070

ราคาท่ีเสนอ 300.00 ราคาท่ีเสนอ 300.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 20 พ.ย.60

3 จ้างข้ึนรูปช้ินงาน 1 ช้ิน 105.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ แอนด์ ดีไซน์55 ร้านปร้ินท์ แอนด์ ดีไซน์55 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.069

ราคาท่ีเสนอ 1,605.00 ราคาท่ีเสนอ 1,605.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 1 ธ.ค.60

4 จ้างข้ึนรูปช้ินงาน 1 ช้ิน 1,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณพนรรจ์ เสเกกุล นายณพนรรจ์ เสเกกุล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.068

ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 1 ธ.ค.60

5 จ้างข้ึนรูปช้ินงาน 1 ช้ิน 3,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านศิริพร เด็คโคเรท ร้านศิริพร เด็คโคเรท คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.067

ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 1 ธ.ค.60

6 จ้างข้ึนรูปช้ินงาน 1 ช้ิน 2,380.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน STU D+P ร้าน STU D+P คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.066

ราคาท่ีเสนอ 2,380.00 ราคาท่ีเสนอ 2,380.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 1 ธ.ค.60

7 ของท่ีระลึก 2 รายการ 2,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จ ากัด ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จ ากัด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.106

ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 18 ม.ค.61

8 เช่าเหมารถตู้พร้อมน้ ามัน 1 คัน 9,500.00      เฉพาะเจาะจง นายกมล จินดาเวช นายกมล จินดาเวช คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.076

ราคาท่ีเสนอ 9,500.00 ราคาท่ีเสนอ 9,500.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 9 ม.ค.61

9 เช่าเหมารถตู้พร้อมน้ ามัน 1 คัน 9,500.00      เฉพาะเจาะจง นายสมใจ มาลัยวรรณ์ นายสมใจ มาลัยวรรณ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.075

ราคาท่ีเสนอ 9,500.00 ราคาท่ีเสนอ 9,500.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 9 ม.ค.61

10 จ้างรถตู้พร้อมน้ ามัน 1 คัน 12,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวีระพล อภิวัน นายวีระพล อภิวัน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วนส.021/2561

ราคาท่ีเสนอ 12,000.00 ราคาท่ีเสนอ 12,000.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 24 ม.ค.61

11 จ้างท าป้ายไวนิล 1 งาน 629.16         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท องิค์เจ็ท ทเวนต้ีโฟร์ จ ากัด บริษัท องิค์เจ็ท ทเวนต้ีโฟร์ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.102

ราคาท่ีเสนอ 629.16 ราคาท่ีเสนอ 629.16 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 19 ม.ค.61

2.บริษัท เวิลด์ิมีเดีย กราฟฟิคดีไซค์ จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 642.00

12 จ้างเช่ารถตู้ 1 คัน 9,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายสมใจ มาลัยวรรณ์ 1.นายสมใจ มาลัยวรรณ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.098

ราคาท่ีเสนอ 9,000.00 ราคาท่ีเสนอ 9,000.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 24 ม.ค.61

2.นายภูษณะ วงษ์อุบล

ราคาท่ีเสนอ 9,600.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2561

วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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13 วัสดุอุปกร์ท่ีใช้ในโคงการ 87 รายการ 15,391.50     เฉพาะเจาะจง 1.บมจ โฮมโปร โปรดักส์ เช็นเตอร์ 1.บมจ โฮมโปร โปรดักส์ เช็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.105

2.บจก.ไททัน สตีน 2.บจก.ไททัน สตีน และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว.21พ.ย.60

3.ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จ ากัด 3.ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จ ากัด

4.ร้านศึกษาภัณฑ์พานิชย์ 4.ร้านศึกษาภัณฑ์พานิชย์

5.บจก. บี.คัลเลอร์ แอนด์ เคมีเคิล 5.บจก. บี.คัลเลอร์ แอนด์ เคมีเคิล

6.บจก.ธนาธร แอนด์ ธีรวัฒน์ฮาร์แวร์ 6.บจก.ธนาธร แอนด์ ธีรวัฒน์ฮาร์แวร์

7.บจก.สยามพารากอน เทล 7.บจก.สยามพารากอน เทล

8.นายณพนรรจ์ เสเกกุญ 8.นายณพนรรจ์ เสเกกุญ

9.ร้าน STUD+P 9.ร้าน STUD+P

10.บจก.ทูเอส 10.บจก.ทูเอส

11.บมจ.ซีโอแอล 11.บมจ.ซีโอแอล

12.บจก.ลาดพร้าว สเตช่ันเนอร่ี 12.บจก.ลาดพร้าว สเตช่ันเนอร่ี

ราคาท่ีเสนอ 15,391.50 ราคาท่ีเสนอ 15,391.50

14 จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มสันกาว 2 รายการ 3,704.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีต้า เอ็กซ์เพรส ร้านซีต้า เอ็กซ์เพรส คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.120

ราคาทีเสนอ 3,704.00 ราคาทีเสนอ 3,704.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 1 ก.พ.61

15 จ้างถ่ายเอกสาร 2 รายการ 1,950.40 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปร้ินส์ ร้านเลย์ปร้ินส์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.118

ราคาท่ีเสนอ 1,950.40 ราคาท่ีเสนอ 1,950.40 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 1 ก.พ.61

16 จ้างเช่าเคร่ืองฉายภาพยนต์หนังกลางแปลง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทิ วังไพบูลย์ นายสุทิ วังไพบูลย์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.108

และอุปกรณ์เคร่ืองเสียง 1 งาน ราคาท่ีเสนอ 7,000.00 ราคาท่ีเสนอ 7,000.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว.8 ก.พ.61

17 จ้างเช่าห้องอบรม 1 ห้อง 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร.อ.วน เกตุขวง ร.อ.วน เกตุขวง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.123

ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว.19 ม.ค.61

18 ถ่าน 9V 2 แพ็ค 130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จ ากัด ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จ ากัด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.124

ราคาท่ีเสนอ 130.00 ราคาท่ีเสนอ 130.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 16 ม.ค.61

19 ค่าเช่าอุปกรณ์พิธีเปิด-ปิดงาน 1 งาน 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร.อ.วน เกตุขวง ร.อ.วน เกตุขวง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.122

ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว.19 ม.ค.61

20 จ้างเช่าเหมารถบัส 1 คัน 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป บจก.ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วนส.025/2561

ราคาท่ีเสนอ 24,000.00 ราคาท่ีเสนอ 24,000.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว.5 ก.พ.61
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21 วัสดุ 5 รายการ 9,565.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.110

ราคาท่ีเสนอ 9,656.80 ราคาท่ีเสนอ 9,656.80 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว.9 ก.พ.61

22 จ้างเช่าเวทีและระบบไฟ 1 งาน 16,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวสุณีรัตน์ รอมาลี 1.นางสาวสุณีรัตน์ รอมาลี คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วนส.026/2561

ราคาท่ีเสนอ 16,000.00 ราคาท่ีเสนอ 16,000.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว.8 ก.พ.61

2.นายอาณัฐ เขียวมณี

ราคาท่ีเสนอ 18,500.00

23 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 60 แผ่น 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวสมควร ป้องแสง 1.นางสาวสมควร ป้องแสง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.109

ราคาท่ีเสนอ 6,000.00 ราคาท่ีเสนอ 6,000.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว. 8 ก.พ.61

2.นางสาวณิชากร ภูมิใจกุลรัตน์

ราคาท่ีเสนอ 6,300.00

24 จ้างเช่าเวทีอุปกรณ์แสงและเสียง 94,160.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก.789 เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจก.789 เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วนส 027/2561

ราคาท่ีเสนอ 94,160.00 94,160.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ  ลว 8/2/1961

2.นางสาวจิราภา สุวรรณเนตร

ราคาท่ีเสนอ 98,000.00

3.นายประสาน พ่ึงสุภา

ราคาท่ีเสนอ 110,000.00

25 จ้างเช่าเวทีระบบเทคนิคพิเศษ แสงและเสียง 50,290.00 เฉพาะเจาะจง บจก.789 เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจก.789 เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วนส.033/2561

1 งาน ราคาท่ีเสนอ 50,290.00 ราคาท่ีเสนอ 50,290.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว.13 ก.พ.61

2.นางสาวจิราภา สุวรรณเนตร

ราคาท่ีเสนอ 55,500.00

3.นายประสาน พ่ึงสุภา

ราคาท่ีเสนอ 60,000.00

4.นางน้ าทิพย์ อมิาอิ

ราคาท่ีเสนอ 65,000.00

26 น้ าด่ืม ขนาด 18.9 ลิตร 48 ถัง 3,338.25 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็ม วอเตอร์ บจก.เอ็ม วอเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ว.126

ราคาท่ีเสนอ 3,338.25 ราคาท่ีเสนอ 3,338.25 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว. 29 ม.ค.61
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วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

27 ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย 1 งาน 81,116.00      วิธีกรณีพิเศษ ส านักงานรักษาความปลอดภัย ส านักงานรักษาความปลอดภัย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด นว.01/2561

งวดท่ี 4 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 27 ต.ค.60

วงเงินประจ างวด 81,116.00 วงเงินประจ างวด 81,116.00

28 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมลิฟต์ 1 งาน 20,116.00 ตกลงราคา บจก.โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) บจก.โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด นว.03/2561

งวดท่ี 4 วงเงินประจ างวด 20,116.00 วงเงินประจ างวด 20,116.00 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว 17 ต.ค.60

29 ค่าจ้างบริการดูแลรักษาลิฟท์ 1 งาน 2,594.75 เฉพาะเจาะจง บมจ.โคเน่ บมจ.โคเน่ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วนส.002/2561

งวดท่ี 4 วงเงินประจ างวด 2,594.75 วงเงินประจ างวด 2,594.75 และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว.28 ก.ย.60


