
แบบ สขร.1

ล ำดั
บท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลิอก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร       
จ านวน 2 กล่อง

8,000.- บาท 7,490.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 7,490.- 
บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
7,490.- บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

บันทึกข้อความ    
ลงวันท่ี 3 พ.ย.60

2 จ้างเปล่ียนไส้กรองน้ า            
จ านวน 2 เคร่ือง

6,000.- บาท 5,564.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 5,564.- 
บาท

บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 
5,564.- บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

บันทึกข้อความ
ลงวันท่ี 20 พ.ย.60

3 ซ้ือวัสดุงานจัดเล้ียงประชุม         
 จ านวน 7 รายการ

13,530.15 บาท 13,530.15 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส 
ราคาท่ีเสนอ 13,530.15 บาท

หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,530.15
 บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

บันทึกข้อความ 
ลงวันท่ี 14 พ.ย.60

4 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ขาว-ด า 
ความเร็วในการพิมพ์ 22 แผ่นต่อ
นาที จ านวน 3 เคร่ือง

18,000.- บาท 11,969.99 บาท เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน) ราคาท่ีเสนอ 
11,969.99 บาท   2.บริษัท สห
ธุรกิจ จ ากัด      ราคาท่ีเสนอ 
12,198.- บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด
(มหาชน) ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
11,969.99 บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

บันทึกข้อความ
ลงวันท่ี 15 พ.ย.60

5 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์และกระดาษไข
 จ านวน 2 รายการ

17,870.- บาท 17,869.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 17,869.- 
บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
17,869.- บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

บันทึกข้อความ 
ลงวันท่ี 9 พ.ย.60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2560
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 15 เดือน ธันวำคม พ.ศ.2560
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6 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์                
จ านวน 4 รายการ

14,130.- บาท 13,161.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีเสนอ 13,161.- บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,161.- 
บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

บันทึกข้อความ
ลงวันท่ี 9 พ.ย.60

7 ซ้ือต้นไม้กระถาง                     
  จ านวน 1 รายการ

700.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสวนส้มสนธยา               
ราคาท่ีเสนอ 700.- บาท

ร้านสวนส้มสนธยา            
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 700.- บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

บันทึกข้อความ
ลงวันท่ี 9 พ.ย.60

8 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์บัตรพลาสติก 
จ านวน 6 กล่อง

34,000.- บาท 33,384.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง
 ฟอร์ม จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
33,384.- บาท

บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอป
ปัง ฟอร์ม จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 33,384.- บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

บันทึกข้อความ
ลงวันท่ี 8 พ.ย.60

9 จ้างซ่อมคร่ืองโทรสาร             
จ านวน 1 เคร่ือง

3,000.- บาท 2,675.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซสเซอร์วิสพลัส 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 2,675.- 
บาท

บริษัท ซัคเซสเซอร์วิสพลัส 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,675.- บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

บันทึกข้อความ
ลงวันท่ี 15 พ.ย.60

10 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์                
จ านวน 1 เคร่ือง

4,000.- บาท 3,745.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซสเซอร์วิสพลัส 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 3,745.-บาท

บริษัท ซัคเซสเซอร์วิสพลัส 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,745.- บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

บันทึกข้อความ    
ลงวันท่ี 9 พ.ย.60



แบบ สขร.1

ล ำดั
บท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลิอก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง
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วันท่ี 15 เดือน ธันวำคม พ.ศ.2560

11 จ้างถ่ายเอกสาร                    
จ านวน 1 รายการ

5,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์                    
 ราคาท่ีเสนอ 2,548.35 บาท

ร้านเลย์ปรินส์               
ราคาท่ีตกลงจ้าง 2,548.35 
บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

บันทึกข้อความ
ลงวันท่ี 3 พ.ย. 60

12 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ 6,500.- บาท 5,947.60 บาท เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ซีโอแอล จ ากัด
(มหาชน) ราคาท่ีเสนอ 
6,711.10 บาท    
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม 
เอ็นเตอร์ไพร์ส                    
  ราคาท่ีเสนอ 5,927.80 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม 
เอ็นเตอร์ไพร์ส ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 5,927.80 บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

บันทึกข้อความ
ลงวันท่ี 9 พ.ย. 60

13 จ้างเปล่ียนชุดอบความร้อน        
จ านวน 1 ชุด

20,000.- บาท 15,381.25 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 15,381.25
 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 
15,381.25 บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

บันทึกข้อความ
ลงวันท่ี 8 พ.ย. 60

14 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร       
จ านวน 6 กล่อง

 20,500.- บาท 20,500.- บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 20,479.80 บาท  
   2. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 25,359.- บาท

บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,479.80 
บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

บันทึกข้อความ          
 ลงวันท่ี 27 พ.ย. 60
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15 จ้างพิมพ์สมุดจ่ายเงิน แบบ 3016 
จ านวน 100 เล่ม

16,000.- บาท 15,600.- บาท เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 15,600.- บาท

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,600.- 
บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

บันทึกข้อความ          
 ลงวันท่ี 3 พ.ย. 60

16 เช่าเต็นท์ จ านวน 2 รายการ 100,000.- บาท 98,868.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทองผ้าใบ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 98,868.- บาท

บริษัท แสงทองผ้าใบ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงเช่า 98,868.- 
บาท

ราคาเหมาะสม   
 ไม่เกินวงเงินท่ีจะ
เช่า

บันทึกข้อความ          
 ลงวันท่ี 15 พ.ย. 60


