
แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จาง (ราคากลาง) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

1 ซื้อวัสดุ จํานวน 9 ชุด 9,000.00       เฉพาะเจาะจง รานสหกรณการศึกษาประสานมิตร จํากัด รานสหกรณการศึกษาประสานมิตร จํากัด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ว.294

โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ราคาที่เสนอ 9,000.00 ราคาที่เสนอ 9,000.00 และอยูในวงเงินงบประมาณ ลว 4 ก.ค.61

2 จางทําบล็อคทองเหลืองพรอมติดตั้ง 2,461.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กูด พริ้ม จํากัด บริษัท กูด พริ้ม จํากัด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ว.289

จํานวน 1 งาน ราคาที่เสนอ 2,461.00 ราคาที่เสนอ 2,461.00 และอยูในวงเงินงบประมาณ ลว 4 ก.ค.61

3 จางซอมชุดจอ LED Display จํานวน 1 งาน 6,420.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อภิวานิช ไลทตั้ง จํากัด บริษัท อภิวานิช ไลทตั้ง จํากัด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ว.297

ราคาที่เสนอ 6,420.00 ราคาที่เสนอ 6,420.00 และอยูในวงเงินงบประมาณ ลว 3 ก.ค.61

4 จางบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟประจําอาคาร 32,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคเซสชั่นส จํากัด บริษัท แอคเซสชั่นส จํากัด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 3000002846

จํานวน 1 งาน ราคาที่เสนอ 32,100.00 ราคาที่เสนอ 32,100.00 และเสนอราคาต่ําสุด ลว 12 ก.ค.61

บริษัท เมกกะ-เจ จํากัด

ราคาที่เสนอ 35,310.00

หจก. เอส.อินเตอร เวิลด

ราคาที่เสนอ 34,240.00

5 จางเหมารถตูพรอมน้ํามัน จํานวน 1 คัน 2,500.00       เฉพาะเจาะจง นายเตชสิทธิ์ กลาหาญ นายสมใจ มาลัยวรรณ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ราคาที่เสนอ 3,000.00 ราคาที่เสนอ 2,500.00 และเสนอราคาต่ําสุด ลว 4 ก.ค.61

นายสมใจ มาลัยวรรณ

ราคาที่เสนอ 2,500.00

6 จางเหมารถตูพรอมน้ํามัน จํานวน 1 คัน 2,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสดมภ ไกรรมณ นายสดมภ ไกรรมณ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ราคาที่เสนอ 2,500.00 ราคาที่เสนอ 2,500.00 และเสนอราคาต่ําสุด ลว 4 ก.ค.61

นายกิตติ กิจนีชีว

ราคาที่เสนอ 3,000.00

7 จางทําปายประชาสัมพันธ 40,660.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเซียส สตูดิโอ จํากัด บริษัท คอนเซียส สตูดิโอ จํากัด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด วนส 077/2561

โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ราคาที่เสนอ 40,660.00 ราคาที่เสนอ 40,660.00 และเสนอราคาต่ําสุด ลว 5 ก.ค.61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บริษัท คีพ อิท ซิมเพิล เซอรวิส จํากัด

ราคาที่เสนอ 58,850.00

บริษัท กูด เรนเตอร จํากัด

ราคาที่เสนอ 57,000.00

8 จางเหมาบริการติดตั้งระบบเดินสายระบบ 70,620.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคเซสชั่นส จํากัด บริษัท แอคเซสชั่นส จํากัด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 3000002610

จํานวน 1 งาน ราคาที่เสนอ 70,620.00 ราคาที่เสนอ 70,620.00 และเสนอราคาต่ําสุด ลว 5 ก.ค.61

บริษัท เมกกะ-เจ จํากัด

ราคาที่เสนอ 73,830.00

หจก. เอส.อินเตอร เวิลด

ราคาที่เสนอ 71,904.00

9 จางพิมพวารสาร จํานวน 300 เลม 149,265.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สาวิภาการพิมพ หจก.สาวิภาการพิมพ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด วสน.078/2561

โครงการจัดพิมพวารสารวิชาการฯ ราคาที่เสนอ 149,265.00 ราคาที่เสนอ 149,265.00 และเสนอราคาต่ําสุด ลว 16 ก.ค.61

บริษัท อินฟนิตี้ คัลเลอร พริ้นติ้ง จํากัด

ราคาที่เสนอ 155,043.00

ราน กิจการดี

ราคาที่เสนอ 152,475.00

10 จางเหมาทําความสะอาด จํานวน 1 งาน 1,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี กัลยาคํา นางสาวปราณี กัลยาคํา คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ลว 20 ก.ค. 61

โครงการสงเสริมคุณธรรมฯ ราคาที่เสนอ 1,000.00 ราคาที่เสนอ 1,000.00 และอยูในวงเงินงบประมาณ

11 จางเชาไฟฟอลโลและมูฟวิ่งไลท จํานวน 1 งาน 6,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณีรัตน รอมาลี นางสาวสุณีรัตน รอมาลี คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ลว 23 ก.ค. 61

โครงการสงเสริมคุณธรรมฯ ราคาที่เสนอ 6,500.00 ราคาที่เสนอ 6,500.00 และเสนอราคาต่ําสุด

นายสิโรจน เอี่ยมปาน

ราคาที่เสนอ 7,500.00
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12 วัสดุสํานักงาน จํานวน 100 รายการ 189,159.95    เฉพาะเจาะจง หจก.ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพร หจก.ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพร คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 3000003489

เสนอวัสดุจํานวน 31 รายการ เสนอวัสดุจํานวน 31 รายการ และเสนอราคาต่ําสุด 3000003492

ราคาที่เสนอ 76,236.43 ราคาที่เสนอ 76,236.43 3000003494

บริษัท บุญวรรณ จํากัด บริษัท บุญวรรณ จํากัด ลว 24 ก.ค. 61

เสนอวัสดุจํานวน 21 รายการ เสนอวัสดุจํานวน 21 รายการ

ราคาที่เสนอ 16,086.38 ราคาที่เสนอ 16,086.38

ราน เค.พ.ีมารเก็ตติ้ง ราน เค.พ.ีมารเก็ตติ้ง

เสนอวัสดุจํานวน 38 รายการ เสนอวัสดุจํานวน 38 รายการ

ราคาที่เสนอ 96,837.14 ราคาที่เสนอ 96,837.14

13 จางซอมเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 8,025.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โคนิกา มินอลตา บิลเนสโซลูชั่นส บริษัท โคนิกา มินอลตา บิลเนสโซลูชั่นส คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 3000003537

ยี่หอ โคนิกา มินอลตา (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด และอยูในวงเงินงบประมาณ ลว 25 ก.ค. 61

ราคาที่เสนอ 8,025.00 ราคาที่เสนอ 8,025.00

14 จางซอมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 17 ,12 และ 19 79,715.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคเซสชั่นส จํากัด บริษัท แอคเซสชั่นส จํากัด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 3000003536

จํานวน 3 เครื่อง ราคาที่เสนอ 79,715.00 ราคาที่เสนอ 79,715.00 และเสนอราคาต่ําสุด ลว 25 ก.ค. 61

บริษัท เมกกะ-เจ จํากัด

ราคาที่เสนอ 84,958.00

หจก. เอส.อินเตอร เวิลด

ราคาที่เสนอ 86,884.00

15 จางออกแบบและจัดทําฮารดเวอรค 7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรดา ภัคดีศุภฤทธิ์ นางสาวภัทรดา ภัคดีศุภฤทธิ์ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ลว 25 ก.ค. 61

จํานวน 1 งาน โครงการจัดพิมพวารสารฯ ราคาที่เสนอ 7,000.00 ราคาที่เสนอ 7,000.00 และเสนอราคาต่ําสุด

นางสาวปนิสา ทรงภักดี

ราคาที่เสนอ 7,500.00


	แบบฟอร์ม

