
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมชุดระบบตัดต่อความคมชัดสูง จํานวน 1 ชุด 6,955.00           6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
ราคาที่เสนอ 6,955.00 บาท

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
ราคาที่ตกลงจ้าง 6,955.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000020197               
ลงวันที่ 2 มิ.ย.2562

2 จ้างซ่อมชุดคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการคลังข้อมูลวีดิทัศน์แบบ
ดิจิทัล จํานวน 1 ชุด

51,253.00         51,253.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จํากัด            
ราคาที่เสนอ 51,253.00 บาท

บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จํากัด            
ราคาที่ตกลงจ้าง 51,253.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 300002196               ลง
วันที่ 2 มิ.ย.2563

3 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3 รายการ 8,988.00           8,988.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 175 ซัพพลาย       ราคา
ที่เสนอ 8,988.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 175 ซัพพลาย       ราคา
ที่ตกลงซื้อ 8,988.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000020269             ลง
วันที่ 8 มิ.ย.2563

4 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง 3,317.00           3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น(ประเทศไทย) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 3,317.00 บาท

บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น(ประเทศไทย) 
จํากัด ราคาที่ตกลงจ้าง 3,317.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000020295               
ลงวันที่ 9 มิ.ย.2563

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 6,291.60           6,291.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร ซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส 
ราคาที่เสนอ 6,291.60 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร ซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส 
ราคาที่ตกลงซื้อ 6,291.60 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000020425             ลง
วันที่ 16 มิ.ย.2563

6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 1 รายการ และวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 
รายการ

914.00              914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด 
(มหาชน)  ราคาที่เสนอ 914.00 บาท

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด 
(มหาชน)  ราคาที่ตกลงซื้อ 914.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

อว 8729.1/393                 
ลงวันที่ 16 มิ.ย.2563

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 รายการ 2,675.00           2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จํากัด            
ราคาที่เสนอ 2,675.00 บาท

บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จํากัด            
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,675.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

อว 8729.1/397                 
ลงวันที่ 17 มิ.ย.2563

8 ซื้อชุดไมโครโฟนก้านยาวคออ่อนพร้อมฐานสําหรับงานพิธีการ 
จํานวน 2 ชุด

68,480.00         68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครเทรดดิ้ง จํากัด ราคาที่เสนอ 
68,480.00 บาท

บริษัท อัครเทรดดิ้ง จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 
68,480.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000020707             ลง
วันที่ 24 มิ.ย.2563

9 ซื้อกล้องบันทึกภาพวีดิทัศน์ระบบดิจิตอลความละเอียดสูงระดับ 
4K  จํานวน 2 ตัว

207,901.00        207,901.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ แคม พลัส จํากัด ราคาที่เสนอ 
207,901.00 บาท

บริษัท ไอ แคม พลัส จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ
 207,901.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000020790             ลง
วันที่ 26 มิ.ย.2563

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ 1,590.00           1,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูฟิคอน จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 1,590.00 บาท

บริษัท ยูฟิคอน จํากัด                     
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,590.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

อว 8729.1/427                 
ลงวันที่ 29 มิ.ย.2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


