
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมแอลอีดีทีวีขนาด 42 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ฯ จํานวน 1 เครื่อง 3,745.00           3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
ราคาที่เสนอ 3,745.00 บาท

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
ราคาที่ตกลงจ้าง 3,745.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000012599               
ลงวันที่ 2 ก.ค.2562

2 จ้างซ่อมชุดไมโครโฟนไร้สายมือถือ,ไมโครโฟนแบบ Dynamic 
จํานวน 3 รายการ

6,420.00           6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์สุระอนันต์ จํากัด ราคาที่เสนอ
 6,420.00 บาท

บริษัท ทรัพย์สุระอนันต์ จํากัด ราคาที่ตกลง
จ้าง 6,420.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000012600               
ลงวันที่ 2 ก.ค.2562

3 จ้างซ่อมเครื่องผสมสัญญาณเสียงอนาล็อค จํานวน 1 เครื่อง 8,025.00           8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์สุระอนันต์ จํากัด ราคาที่เสนอ
 8,025.00 บาท

บริษัท ทรัพย์สุระอนันต์ จํากัด ราคาที่ตกลง
จ้าง 8,025.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000012601             ลง
วันที่ 2 ก.ค.2562

4 ซื้อเครื่องสลับสัญญาณภาพพร้อมเทคนิคพิเศษ จํานวน 1 เครื่อง 135,034.00        135,034.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จํากัด ราคาที่
เสนอ 135,034.00 บาท

บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จํากัด ราคาที่
ตกลงซื้อ 135,034.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000012630             ลง
วันที่ 3 ก.ค.2562

5 ซื้อโทรศัพท์ระบบ IP Phone จํานวน 1 เครื่อง 3,199.30           3,199.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร ซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส  
 ราคาที่เสนอ 3,199.30 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร ซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส  
 ราคาตกลงซื้อ 3,199.30 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000012631             ลง
วันที่ 3 ก.ค.2562

6 ซื้อเครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า  จํานวน 3 เครื่อง 17,655.00         17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อออมนิ ซิสเตมส์ จํากัด ราคาที่เสนอ
 17,655.00 บาท

บริษัท อออมนิ ซิสเตมส์ จํากัด ราคาที่ตกลง
ซื้อ17,655.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000012632             ลง
วันที่ 3 ก.ค.2562

7 ซื้อต้นไม้พร้อมกระถาง จํานวน 1 อัน 700.00              700.00 เฉพาะเจาะจง นางพวงเพ็ญ  ศรีคล้าย                          
 ราคาที่เสนอ 700.00 บาท

นางพวงเพ็ญ  ศรีคล้าย                          
 ราคาที่ตกลงซื้อ 700.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

อว 8729.1/0120                
ลงวันที่ 4 ก.ค.2562

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ (หมึกพิมพ์) 19,420.50         19,420.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จํากัด  
ราคาที่เสนอ 19,420.50 บาท

บริษัท ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จํากัด  
ราคาที่ตกลงซื้อ 19,420.50 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000012867             ลง
วันที่ 10 ก.ค.2562

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ 6,741.00           6,741.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร ซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส  
 ราคาที่เสนอ 6,741.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร ซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส  
 ราคาตกลงซื้อ 6,741.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000012868             ลง
วันที่ 10 ก.ค.2562

10 จ้างซ่อมระบบฉายภาพห้องเรียนรวม  จํานวน 1 ชุด 17,120.00         17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครเทรดดิ้ง จํากัด                
ราคาที่เสนอ 17,120.00 บาท

บริษัท อัครเทรดดิ้ง จํากัด                
ราคาที่ตกลงจ้าง 17,120.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000013189             ลง
วันที่ 23 ก.ค.2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562


