
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน
ธันวาคม 2563

               2,090.92                 2,090.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 2,090.92 บาท

บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด ราคาท่ีเช่า 2,090.92 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะเช่า

001/2564 
ลงวันท่ี 1 ต.ค. 63

2 ซ้ือคูปองน้ าด่ืม                1,669.20                 1,669.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 1,669.20 บาท

บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 1,669.20 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 4 ม.ค. 2564

3 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน                   652.00                    652.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 652.00 
บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 652.00
 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 4 ม.ค. 2564

4 จ้างตัดต่องานโครงการ               32,100.00               32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ให้คูณ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
32,100.00 บาท

บริษัท ให้คูณ จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 
32,100.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 4 ม.ค. 2564

5 ซ้ือของท่ีระลึก                   380.00                    380.00 เฉพาะเจาะจง นายชลวิทย์ เจียรจิตต์ ราคาท่ีเสนอ 
380.00 บาท

นายชลวิทย์ เจียรจิตต์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
380.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 5 ม.ค. 2564

6 ค่าวัสดุอุปกรณ์               32,625.50               32,625.50 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ราคาท่ีเสนอ 
32,625.50 บาท

นายภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 32,625.50 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 5 ม.ค. 64

7 จ้างปรินส์สีพร้อมเข้าเล่ม                   395.90                    395.90 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 395.90 
บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 395.90
 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 8 ม.ค. 2564

8 ซ้ือ USB แฟลชไดร์                1,720.00                 1,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 1,720.00 บาท

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,720.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 10 ม.ค. 2564

9 จ้างท า Production               12,840.00               12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเรนดิพิต้ี มีเดีย จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 12,840.00 บาท

บริษัท เซเรนดิพิต้ี มีเดีย จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 12,840.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2564

10 จ้างผลิตคลิปให้ความรู้ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า 7 ตอน จ านวน 1 
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            420,000.00              420,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 420,000.00 บาท

บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 420,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

011/2564
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2564

11 จ้างเผยแพร่สต๊ิกเกอร์ไลน์ภาพน่ิง “มนุษย์
ไฟฟ้า” จ านวน 40 รูป จ านวน 1 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            500,000.00              500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัลติวิสช่ัน มีเดีย จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 500,000.00 บาท

บริษัท มัลติวิสช่ัน มีเดีย จ ากัด  ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 500,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

012/2564
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2564

12 ซ้ือฮาร์ดดิส                   338.00                    338.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 338.00 บาท

ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 338.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2564

13 จ้างเผยแพร่คลิปการ์ตูนแอนิเมช่ัน 3 มิติ 
ระยะท่ี 1

              70,000.00               70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 70,000.00 บาท

บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 70,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2564

ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 18 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
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แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2564

ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 18 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

14 ซ้ือหนังสือประกอบการท างานวิจัย                   466.00                    466.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ราคาท่ีเสนอ 466.00 บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 46600 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 12 ม.ค. 2564

15 ซ้ือตู้จดหมายพลาสติก จ านวน 1 รายการ                   225.00                    225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทเวนต้ีโฟร์ ช้อปป้ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 225.00 บาท

บริษัท ทเวนต้ีโฟร์ ช้อปป้ิง จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 225.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 12 ม.ค. 2564

16 จ้างท าโครงสร้าง จ านวน 1 งาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

            480,000.00              480,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐ  นามโสวรรณ์ ราคาท่ีเสนอ 
480,000.00 บาท

นายณัฐ  นามโสวรรณ์  ราคาท่ีตกลงจ้าง
 480,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

013/2564
ลงวันท่ี 12 ม.ค. 2564

17 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร               11,000.00               11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 11,000.00 บาท

ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 12 ม.ค. 2564

18 ซ้ือน้ าด่ืม                   144.00                    144.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 144.00 บาท

ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 144.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2564

19 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม                   374.50                    374.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 374.50 
บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 374.50
 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 15 ม.ค. 2564

20 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน                   374.50                    374.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 374.50 
บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 374.50
 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 15 ม.ค. 2565

21 จ้างปรินส์สีพร้อมเข้าเล่ม                1,883.20                 1,883.20 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 1,883.20
 บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง
1,883.20 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 15 ม.ค. 2564

22 ซ้ือ USB แฟลชไดร์                1,721.00                 1,721.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 1,721.00 บาท

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,721.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 15 ม.ค. 2564

23 ค่าปร้ินพร้อมเข้าเล่ม                   186.00                    186.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 186.00 
บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 186.00
 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 18 ม.ค. 64

24 จ้างจัดท า Youtube Facebook โครงการ 
Instragram และ Twitter จ านวน 1 
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            300,000.00              300,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร  เก่งตรง ราคาท่ีเสนอ 
500,000.00 บาท

นายธนภัทร  เก่งตรง ราคาท่ีตกลงจ้าง 
500,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

014/2564
ลงวันท่ี 18 ม.ค. 2564

25 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์                1,229.00                 1,229.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 1,229.00 บาท

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 1,229.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 18 ม.ค. 2564

26 ซ้ือหนังสือประกอบการท างานวิจัย                   570.00                    570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 570.00 บาท

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 570.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 19 ม.ค. 2564

27 จ้างถ่ายเอกสารและเจาะใส่แฟ้ม                   435.00                    435.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 435.00 
บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 435.00
 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 19ม.ค. 2564
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แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2564

ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 18 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

28 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน                   200.00                    200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณลาวัลย์ ราคาท่ีเสนอ 200.00 
บาท

ร้านคุณลาวัลย์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 200.00
 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2564

29 จ้างส าเนาเอกสารและเข้าเล่ม                   458.00                    458.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มอีพร้ินต้ิง ราคาท่ีเสนอ 458.00 
บาท

เอ็มอีพร้ินต้ิง ราคาท่ีตกลงซ้ือ 458.00 
บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2564

30 ซ้ือน้ าด่ืม                   900.00                    900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 900.00 บาท

ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 900.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2564

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ                4,844.60                 4,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 4,844.60 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 4,844.60 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2564

32 จ้างปรินส์สีและเข้าเล่ม                   355.24                    355.24 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 355.24 
บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 355.24
 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 22 ม.ค. 2564

33 จ้างปรินส์สีและเข้าเล่มรายงาน                2,095.06                 2,095.06 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 2,095.06
 บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,095.06 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 22 ม.ค. 2564

34 จ้างปร้ินรายงาน                   144.00                    144.00 เฉพาะเจาะจง ดร.ศิพิมพ์  ศรบังลังก์ ราคาท่ีเสนอ 
144.00 บาท

ดร.ศิพิมพ์  ศรบังลังก์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
144.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2564

35 จ้างท าตราง                   340.00                    340.00 เฉพาะเจาะจง ดร.ศิพิมพ์  ศรบังลังก์ ราคาท่ีเสนอ 
340.00 บาท

ดร.ศิพิมพ์  ศรบังลังก์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
340.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2564

36 ซ้ือห่วง                   400.00                    400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 400.00 
บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 400.00
 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 26 ม.ค. 2564

37 จ้างผลิตนิทรรศการ จ านวน 1 งาน             480,000.00              480,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรินทร์  กองบัวใหม่ ราคาท่ีเสนอ
 480,000.00 บาท

นายณรินทร์  กองบัวใหม่ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 480,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

015/2564
ลงวันท่ี 26 ม.ค. 2564

38 จ้างร้ือถอนและติดต้ังนิทรรศการ จ านวน 1
 งาน

            400,000.00              400,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชันพร  ตานะสาย ราคาท่ีเสนอ 
400,000.00 บาท

นายชันพร  ตานะสาย ราคาท่ีตกลงจ้าง
 400,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

016/2564
ลงวันท่ี 26 ม.ค. 2564

39 จ้างปร้ินสี                   416.00                    416.00 เฉพาะเจาะจง ดร.ศิพิมพ์  ศรบังลังก์ ราคาท่ีเสนอ
416.00 บาท

ดร.ศิพิมพ์  ศรบังลังก์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
416.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2565

40 ค่าพิมพ์พร้อมเข้าเล่ม                   930.90                    930.90 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 930.90 
บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 930.90
 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2565

41 ค่าพิมพ์พร้อมเข้าเล่ม                   374.50                    374.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 374.50 
บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 374.50
 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 28 ม.ค. 64

42 ซ้ือวัสดุ               21,823.00               21,823.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤทธ์ิ สุนทรวิภาค ราคาท่ีเสนอ 
21,823.00 บาท

นายนฤทธ์ิ สุนทรวิภาค ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 21,823.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 29 ม.ค. 2564
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แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2564

ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 18 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

43 จ้างส าเนาเอกสาร               27,880.00               27,880.00 เฉพาะเจาะจง นายธนบรรณ เล็กสกุล ราคาท่ีเสนอ 
27,880.00 บาท

นายธนบรรณ เล็กสกุล ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 27,880.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 29 ม.ค. 2564

44 ซ้ือของท่ีระลึก               31,600.00               31,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพร ต้ังเก้ือมิตร ราคาท่ีเสนอ 
31,600.00 บาท

นายเฉลิมพร ต้ังเก้ือมิตร ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 31,600.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 29 ม.ค. 2564

45 ซ้ือสายคล้องคอ                4,005.00                 4,005.00 เฉพาะเจาะจง สวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ราคาท่ีเสนอ 4,005.00 บาท

สวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,005.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/- 
ลงวันท่ี 29 ม.ค. 2564

Page 4 of 4


