
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 5 ตัว 40,450.00                   40,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดเวอร์เจนท์ เทคโนโลยี จ ากัด   ราคาท่ีเสนอ  40,450.00 บาท บริษัท ไดเวอร์เจนท์ เทคโนโลยี จ ากัด   ราคาท่ีตกลง  40,450.00 บาท เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง PO เลขท่ี 3000036398 ลว. 2 สิงหาคม 2565

2 จัดซ้ือน้ ามันรถตู้ ทะเบียน ฮค-4361 กทม และ 1 นค-6795 กทม 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.พี.ซี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 2,500.00 บาท บริษัท เอ็น.พี.ซี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีตกลง 2,500.00 บาท เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง เลขท่ี 3503000647 ลว. 3 สิงหาคม 2565

3 จัดซ้ือปล๊ักไฟ จ านวน 36 อัน 20,880.00                   20,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 20,880 บาท ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จ ากัด ราคาท่ีตกลง 20,880 บาท เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง PO เลขท่ี 3000036148 ลว. 10 สิงหาคม 2565

4 จัดจ้างฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรค จ านวน 1 งาน 42,380.67                   42,380.67                  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสที อินเตอร์คลีนน่ิง จ ากัด ราคาท่ีเสนอ  42,380.67 บาท บริษัท เอสที อินเตอร์คลีนน่ิง จ ากัด ราคาท่ีตกลง  42,380.67 บาท เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง PO เลขท่ี  3000036166 ลว. 10 สิงหาคม 2565

5
ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศแบบ 4 ทิศทาง ย่ีห้อ Samaung

ช้ัน 10 อาคาร 38 ห้อง 38-1002 จ านวน 1 เคร่ือง
22,130.22                   22,130.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคนิคอล โซลูช่ัน 2020 จ ากัด  ราคาท่ีเสนอ  22,130.22 บาท บริษัท เทคนิคอล โซลูช่ัน 2020 จ ากัด ราคาท่ีตกลง  22,130.22 บาท เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง PO เลขท่ี  3000036343 ลว. 10 สิงหาคม 2565

6
จัดจ้างซ่อมเคร่ืองกระจายสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก 4

เคร่ืองปรับแต่งสัญญาณเสียง ระบบดิจิตอล Nexia จ านวน 1 งาน
21,400.00                   21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จ ากัด ราคาท่ีเสนอ  21,400.00 บาท บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จ ากัด ราคาท่ีตกลง  21,400.00 บาท เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง PO เลขท่ี 3000036394 ลว. 10 สิงหาคม 2565

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จ านวน 7 รายการ 37,000.00                   37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส. มาร์เก็ตต้ิง  จ ากัด  ราคาท่ีเสนอ  37,00.00 บาท บริษัท บี.แอล.เอส. มาร์เก็ตต้ิง  จ ากัด  ราคาท่ีตกลง 37,00.00 บาท เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง PO เลขท่ี 3000036861 ลว. 13 สิงหาคม 2565

8 จัดซ้ือวัสดุงานส านักงาน จ านวน 29 รายการ 51,674.00                   51,674.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 51,674 บาท ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จ ากัด ราคาท่ีตกลง 51,674 บาท เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง PO เลขท่ี 3000036150 ลว. 15 สิงหาคม 2565

9 จัดจ้างปร้ินแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 4,000.00                     4,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ก๊อปป้ี ราคาท่ีเสนอ 4,000.00 บาท ร้านเลย์ปรินส์ ก๊อปป้ี ราคาท่ีตกลง 4,000.00 บาท เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง เลขท่ี 3503000680 ลว. 15 สิงหาคม 2565

10 จัดซ้ือแจกันดอกไม้ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Royal Flore Ratchphruck   ราคาท่ีเสนอ 2,100.00 บาท ร้าน Royal Flore Ratchphruck   ราคาท่ีตกลง 2,100.00 บาท เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง เลขท่ี 3503000723 ลว. 24 สิงหาคม 2565

11 จัดซ้ือแจกันดอกไม้ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Royal Flore Ratchphruck   ราคาท่ีเสนอ 800.00 บาท ร้าน Royal Flore Ratchphruck   ราคาท่ีตกลง 800.00 บาท เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง เลขท่ี 3503000724 ลว. 25 สิงหาคม 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

วันท่ี 1-31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565


