
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาด 12000

 BTU จํานวน 1 เครื่อง

3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.เอ็น.แอร์ เซลส์ 

แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.เอ็น.แอร์ เซลส์ 

แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่ตกลงจ้าง 3,000.00 

บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023347               

ลงวันที่ 5 ต.ค.2563

2 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที

  จํานวน 1 เครื่อง

11,877.00         11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 

จํากัด ราคาที่เสนอ 11,877.00 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 

จํากัด ราคาที่ตกลงจ้าง 11,877.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023348               

ลงวันที่ 5 ต.ค.2563

3 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2 รายการ 43,335.00         43,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

ราคาที่เสนอ 43,335.00 บาท

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

ราคาที่ตกลงจ้าง 43,335.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023349               

ลงวันที่ 5 ต.ค.2563

4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน 

30000 BTU จํานวน 1 เครื่อง และล้างทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง

6,206.00           6,206.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชคศิริ ซัพพลาย ราคาที่

เสนอ 6,206.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชคศิริ ซัพพลาย ราคาที่

ตกลงจ้าง 6,206.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023350               

ลงวันที่ 5 ต.ค.2563

5 ซื้อเครื่องสํารองและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าคงที่คุณภาพสูง ขนาด

 1.5 KVA  จํานวน 2 เครื่อง

32,200.00         32,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิซิสเตมส์ จํากัด ราคาที่เสนอ 

32,100.00 บาท

บริษัท ออมนิซิสเตมส์ จํากัด ราคาที่เสนอ 

32,100.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023429               

ลงวันที่ 6 ต.ค.2563

6 ซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียเลเซอร์โปรเจคเตอร์ฯ จํานวน 1 เครื่อง 128,400.00        128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครเทรดดิ้ง จํากัด ราคาที่เสนอ 

128,400.00 บาท

บริษัท อัครเทรดดิ้ง จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

128,400.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023472               

ลงวันที่ 7 ต.ค.2563

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 16,478.00         16,478.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิซิสเตมส์ จํากัด ราคาที่เสนอ 

16,478.00 บาท

บริษัท ออมนิซิสเตมส์ จํากัด ราคาที่เสนอ 

16,478.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023575               

ลงวันที่ 9 ต.ค.2563

8 จ้างค่าบริการและติดตั้ง LCD Projector /LED TV+ขาตั้ง จํานวน

 3 รายการ

202,230.00        202,230.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลอีดี อาร์.เอส(ไทย)   

ราคาที่เสนอ 202,230.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลอีดี อาร์.เอส(ไทย)   

ราคาที่ตกลงจ้าง 202,230.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023727               

ลงวันที่ 19 ต.ค.2563

9 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง 3,424.00           3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) 

จํากัด จํากัด ราคาที่เสนอ 3,424.00 บาท

บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) 

จํากัด จํากัด ราคาที่ตกลงจ้าง 3,424.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023796               

ลงวันที่ 19 ต.ค.2563

10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3 รายการ 57,245.00         57,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครเทรดดิ้ง จํากัด ราคาที่เสนอ 

57,245.00 บาท

บริษัท อัครเทรดดิ้ง จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

57,245.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023797               

ลงวันที่ 19 ต.ค.2563

11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1 รายการ 86.00               86.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จํากัด 

ราคาที่เสนอ 86.00 บาท

ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 86.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

อว 8729.1/767                

ลงวันที่ 19 ต.ค.2563

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 8,570.70           8,570.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด ราคาที่เสนอ 

8,570.70 บาท

บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ

 8,570.70 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000024115               

ลงวันที่ 27 ต.ค.2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


