
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน
มีนาคม 2564

                   3,241.16                  3,241.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 3,241.16 บาท

บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด ราคาท่ีเช่า 3,241.16 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะเช่า

001/2564 
ลงวันท่ี 1 ต.ค. 63

2 ซ้ือผ้าลายหม่ี                    6,190.00                  6,190.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ี
เสนอ 6,190.00 บาท

นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 6,190.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 1 เม.ย. 64

3 ซ้ือของท่ีระลึก                    1,945.00                  1,945.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร เบญจเมธ ราคาท่ีเสนอ 
1,945.00 บาท

นางสาวธนพร เบญจเมธ ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 1,945.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 1 เม.ย. 64

4 จ้างขนส่งอุปกรณ์การอบรม                    1,500.00                  1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ จ่อยกระโทก ราคาท่ีเสนอ
 1,500.00 บาท

นายธีรวัฒน์ จ่อยกระโทก ราคาท่ีตกลง
จ้าง 1,500.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 1 เม.ย. 64

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์                    1,270.00                  1,270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 11,069.00 บาท

ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,069.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 2 เม.ย. 65

6 ซ้ือผ้าไหม                  10,000.00                10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ อุปคิ ราคาท่ีเสนอ 
10,000.00 บาท

นางสุภาพ อุปคิ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
10,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 2 เม.ย. 64

7 ซ้ือฟีมมะเฟือง                    6,000.00                  6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา พิมพานิชย์ ราคาท่ีเสนอ 
6,000.00 บาท

นางจินตนา พิมพานิชย์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
6,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 2 เม.ย. 64

8 ซ้ือผ้าพ้ืนโค้งภูพาน                  58,300.00                58,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ี
เสนอ 58,300.00 บาท

นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 58,300.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 2 เม.ย. 64

9 ซ้ือผ้าลายทาง                  26,725.00                26,725.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ี
เสนอ 26,725.00 บาท

นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 26,725.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 2 เม.ย. 64

10 ซ้ือกระเป๋าผ้า                  30,000.00                30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบ ารุง  ภู่จันทึก ราคาท่ีเสนอ 
30,000.00 บาท

นายบ ารุง  ภู่จันทึก ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
30,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 2 เม.ย. 64

11 ซ้ือวัสดุ                      690.00                    690.00 เฉพาะเจาะจง สวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ราคาท่ีเสนอ 690.00 บาท

สวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 690.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 64

12 จ้างปร้ินสี                      160.50                    160.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 160.50 
บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 160.50
 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 64

13 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                    1,350.00                  1,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โสภากร ราคาท่ีเสนอ
 1,350.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โสภากร ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 1,350.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 64

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์                    1,452.00                  1,452.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 11,069.00 บาท

ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,069.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 18 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 18 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564

15 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                    1,000.00                  1,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ดุลยพัฒน์ ปิโตรเลียม ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

บจก. ดุลยพัฒน์ ปิโตรเลียม ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 1,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 64

16 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์                  25,000.00                25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาลินี โรจน์หิรัญสกุล ราคาท่ี
เสนอ 25,000.00 บาท

นางสาวสาลินี โรจน์หิรัญสกุล ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 25,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 64

17 ซ้ือผ้าไหม                    1,860.00                  1,860.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา พิมพานิชย์ ราคาท่ีเสนอ 
1,860.00 บาท

นางจินตนา พิมพานิชย์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,860.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 64

18 ซ้ือผ้าไหม                    6,000.00                  6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวารุณี จันทร์วิภาค ราคาท่ีเสนอ 
6,000.00 บาท

นางวารุณี จันทร์วิภาค ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
6,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 64

19 ซ้ือ USB                      890.00                    890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 890.00 บาท

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 890.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 64

20 ซ้ือไผ่ทรงสูง                    1,880.00                  1,880.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ี
เสนอ 1,880.00 บาท

นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 1,880.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 64

21 ซ้ือผ้าลายหม่ี                    9,200.00                  9,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ี
เสนอ 9,200.00 บาท

นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 9,200.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 64

22 ซ้ือผ้าไหมดอนกอย                  13,000.00                13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนครศรี ช่างค า ราคาท่ีเสนอ 
13,000.00 บาท

นางนครศรี ช่างค า ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
13,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 64

23 ซ้ือผ้า                    3,600.00                  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ี
เสนอ 3,600.00 บาท

นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 3,600.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 64

24 ซ้ือผ้าฝ้าย                    9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสพิส เรืองสวัสด์ิ ราคาท่ีเสนอ 
9,000.00 บาท

นางโสพิส เรืองสวัสด์ิ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
9,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 64

25 จ้างออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์                  13,011.20                13,011.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล พร้ินต้ิง แอน์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 13,011.20 
บาท

บริษัท เซ็นทรัล พร้ินต้ิง แอน์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 13,011.20
 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 64

26 ซ้ืออุปกรณ์                  40,000.00                40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรศรี ขุนทอง ราคาท่ีเสนอ 
40,000.00 บาท

นางสาววรศรี ขุนทอง ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
40,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 64

27 ซ้ือกล่องรองเท้า                      537.00                    537.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ลิฟว่ืงมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน) ราคาท่ีเสนอ 537.00 บาท

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟว่ืงมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน) ราคาท่ีตกลงซ้ือ 537.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 64

28 จ้างปร้ินสีถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม                      812.50                    812.50 เฉพาะเจาะจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศร
บัลลังก์ ราคาท่ีเสนอ 812.50 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
 ราคาท่ีตกลงจ้าง 812.50 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 64



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 18 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564

29 ซ้ือน้ าด่ืมสปริงเคอร์                    3,745.00                  3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทเทอร์ ช้อยส์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 3,745.00 บาท

บริษัท เบทเทอร์ ช้อยส์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 3,745.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 64

30 จ้างออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์                    2,000.00                  2,000.00 เฉพาะเจาะจง Sky Creation Group Co.,Ltd. ราคา
ท่ีเสนอ 2,000.00 บาท

Sky Creation Group Co.,Ltd. ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 2,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 64

31 จ้างประชาสัมพันธ์                107,000.00              107,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เอล ไอเดียส์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 107,000.00 บาท

บริษัท ทริปเปิล เอล ไอเดียส์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 107,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/376
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 64

32 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์                    2,525.50                  2,525.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาลินี โรจน์หิรัญสกุล ราคาท่ี
เสนอ 2,525.50 บาท

นางสาวสาลินี โรจน์หิรัญสกุล ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,525.50 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 65

33 จ้างถ่ายเอกสาร                      681.46                    681.46 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 681.46 
บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 681.46
 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 64

34 จ้างถ่ายเอกสาร                      205.44                    205.44 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 205.44 
บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 205.44
 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 64

35 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์                      311.00                    311.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 311.00 บาท

บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 311.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/
-ลงวันท่ี 9 เม.ย. 64

36 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร                      180.00                    180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 180.00 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 180.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/413
ลงวันท่ี 11 เม.ย. 64

37 จ้างเข้าเล่ม                        80.25                      80.25 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 80.25 บาท ร้านเลย์ปรินส์  ราคาท่ีตกลงจ้าง 80.25 
บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/413
ลงวันท่ี 16 เม.ย. 64

38 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                    1,450.00                  1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.ณัฐพงษ์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
1,450.00 บาท

บริษัท ก.ณัฐพงษ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 1,450.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 16 เม.ย. 64

39 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                    1,380.00                  1,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เติมสุข ออยล์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 1,380.00 บาท

บริษัท เติมสุข ออยล์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 1,380.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 16 เม.ย. 64

40 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                    1,030.00                  1,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สสุภัสชา จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
1,030.00 บาท

บริษัท สสุภัสชา จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,030.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 16 เม.ย. 64

41 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                    1,420.00                  1,420.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสซี เซอร์วิส 49 
ราคาท่ีเสนอ 1,420.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสซี เซอร์วิส 49 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,420.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 16 เม.ย. 64

42 เช่าสถานท่ีจัดอบรม ณ หอศิลป์ สล่าเลา
เลือง จ. ล าพูน

                   2,000.00                  2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ี
เสนอ 2,000.00 บาท

นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ีเช่า
 2,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะเช่า

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 16 เม.ย. 64

43 จ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่ม                      950.00                    950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอสมาภรณ์ สิทธิ ราคาท่ีเสนอ 
950.00 บาท

นางสาวอสมาภรณ์ สิทธิ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 950.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 16 เม.ย. 64

44 ซ้ือไส้ปากกา                    1,890.00                  1,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
1,890.00 บาท

บริษัท บีทูเอส จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,890.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 18 เม.ย. 64



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 18 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564

45 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์                      336.00                    336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด  ราคาท่ี
เสนอ 336.00 บาท

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 336.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

46 จ้างท าตรายาง                      850.00                    850.00 เฉพาะเจาะจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศร
บัลลังก์ ราคาท่ีเสนอ 850.00 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
 ราคาท่ีตกลงจ้าง 850.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

47 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 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 1,669.20 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

48 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      500.00                    500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลฟาลาฮ อีเนอร์จี 1435 จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 500.00 บาท

บริษัท อัลฟาลาฮ อีเนอร์จี 1435 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 500.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

49 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      500.00                    500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 500.00 บาท

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 500.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

50 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      500.00                    500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซากาต อีเนอร์จี 1435 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 500.00 บาท

บริษัท ซากาต อีเนอร์จี 1435 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 500.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

51 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      500.00                    500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จ ากัด 
(สาขา 1) ราคาท่ีเสนอ 500.00 บาท

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จ ากัด 
(สาขา 1) ราคาท่ีตกลงซ้ือ 500.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

52 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      300.00                    300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 300.00 บาท

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 300.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

53 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      300.00                    300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลฟาลาฮ อีเนอร์จี 1435 จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 300.00 บาท

บริษัท อัลฟาลาฮ อีเนอร์จี 1435 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 300.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

54 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      500.00                    500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลฟาลาฮ อีเนอร์จี 1435 จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 500.00 บาท

บริษัท อัลฟาลาฮ อีเนอร์จี 1435 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 500.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

55 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                    1,000.00                  1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ดีพี ปิโตรเลียม ราคาท่ีเสนอ 
1,000.00 บาท

หจก. ดีพี ปิโตรเลียม ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

56 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      300.00                    300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 300.00 บาท

บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด  
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 300.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

57 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      300.00                    300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 300.00 บาท

บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด  
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 300.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

58 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      500.00                    500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซากาต อีเนอร์จี 1435 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 500.00 บาท

บริษัท ซากาต อีเนอร์จี 1435 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 500.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

59 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      300.00                    300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. นาเซร์ ออยล์ ราคาท่ีเสนอ 
300.00 บาท

หจก. นาเซร์ ออยล์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
300.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 18 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564

60 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      300.00                    300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. นาเซร์ ออยล์ ราคาท่ีเสนอ 
300.00 บาท

หจก. นาเซร์ ออยล์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
300.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

61 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      500.00                    500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซากาต อีเนอร์จี 1435 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 500.00 บาท

บริษัท ซากาต อีเนอร์จี 1435 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 500.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

62 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      300.00                    300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 300.00 บาท

บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 300.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

63 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      300.00                    300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 300.00 บาท

บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 300.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

64 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      700.00                    700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภคภูมิ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
700.00 บาท

บริษัท ภคภูมิ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
700.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

65 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      300.00                    300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 300.00 บาท

บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 300.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

66 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      300.00                    300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 300.00 บาท

บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 300.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

67 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      300.00                    300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 300.00 บาท

บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 300.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

68 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      300.00                    300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 300.00 บาท

บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 300.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

69 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      500.00                    500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซากาต อีเนอร์จี 1435 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 500.00 บาท

บริษัท ซากาต อีเนอร์จี 1435 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 500.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

70 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      300.00                    300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. นาเซร์ ออยล์ ราคาท่ีเสนอ 
300.00 บาท

หจก. นาเซร์ ออยล์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
300.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

71 จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ

                   3,600.00                  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอาบูซา จะปะกิยา ราคาท่ีเสนอ 
3,600.00 บาท

นายอาบูซา จะปะกิยา ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,600.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

72 จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ

                   3,600.00                  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฮาซีหม๊ะ  มะมิง ราคาท่ีเสนอ 
3,600.00 บาท

นางสาวฮาซีหม๊ะ  มะมิง ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,600.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

73 จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ

                   3,600.00                  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายมัดเซาฟี  บูเถ๊าะ ราคาท่ีเสนอ 
3,600.00 บาท

นายมัดเซาฟี  บูเถ๊าะ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,600.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

74 จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ

                   3,600.00                  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายกริยา  มูซอ ราคาท่ีเสนอ 
3,600.00 บาท

นายกริยา  มูซอ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,600.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

75 จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ

                   3,600.00                  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายมาฮามุ อาลีมามะ ราคาท่ีเสนอ 
3,600.00 บาท

นายมาฮามุ อาลีมามะ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,600.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 18 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564

76 จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ

                   3,600.00                  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายมะสือนิง  ยอมเต็ม ราคาท่ีเสนอ 
3,600.00 บาท

นายมะสือนิง  ยอมเต็ม ราคาท่ีตกลงจ้าง
 3,600.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

77 จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ

                   3,600.00                  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายมะยุ  เจ๊ะนะ ราคาท่ีเสนอ 
3,600.00 บาท

นายมะยุ  เจ๊ะนะ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,600.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

78 จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ

                   3,600.00                  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอับดุลฮากีม  ตาเยะ ราคาท่ีเสนอ 
3,600.00 บาท

นายอับดุลฮากีม  ตาเยะ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,600.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

79 จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ

                   3,600.00                  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบาฮากี  แจ๊ะแม ราคาท่ีเสนอ 
3,600.00 บาท

นายบาฮากี  แจ๊ะแม ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,600.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

80 จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ

                   3,600.00                  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอาซูวา  สุรีหวัง ราคาท่ีเสนอ 
3,600.00 บาท

นายอาซูวา  สุรีหวัง ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,600.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

81 เช่าพาหนะเดินทางท้องถ่ิน                    3,600.00                  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายมนูญ  ธนะน้อย ราคาท่ีเสนอ 
3,600.00 บาท

นายมนูญ  ธนะน้อย ราคาท่ีเช่า 
3,600.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะเช่า

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

82 เช่าพาหนะเดินทางท้องถ่ิน                    3,600.00                  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม  สันธิ ราคาท่ีเสนอ 
3,600.00 บาท

นายอาคม  สันธิ ราคาท่ีเช่า 3,600.00 
บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะเช่า

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

83 เช่าพาหนะเดินทางท้องถ่ิน                    3,600.00                  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริคาร  วงค์ประสิทธ์ิ ราคาท่ีเสนอ
 3,600.00 บาท

นายศิริคาร  วงค์ประสิทธ์ิ ราคาท่ีเช่า 
3,600.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะเช่า

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

84 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      750.00                    750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โสภากร ราคาท่ีเสนอ
 750.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โสภากร ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 750.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

85 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      700.00                    700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โสภากร ราคาท่ีเสนอ
 700.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โสภากร ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 700.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

86 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                      680.00                    680.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โสภากร ราคาท่ีเสนอ
 680.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โสภากร ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 680.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

87 จ้างถ่ายเอกสาร                      120.00                    120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารมงคล ราคาท่ีเสนอ 
120.00 บาท

ร้านถ่ายเอกสารมงคล ราคาท่ีตกลงจ้าง 
120.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

88 ซ้ือวัสดุ                      302.00                    302.00 เฉพาะเจาะจง Central Watson Co.,Ltd ราคาท่ี
เสนอ 302.00 บาท

Central Watson Co.,Ltd ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 302.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

89 ซ้ือวัสดุ                      397.80                    397.80 เฉพาะเจาะจง Central Watson Co.,Ltd ราคาท่ี
เสนอ 397.80 บาท

Central Watson Co.,Ltd ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 397.80 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

90 ซ้ือวัสดุ                  11,748.20                11,748.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 11,748.20 บาท

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 11,748.20 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 64

91 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์                    1,333.00                  1,333.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 1,333.00 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 1,333.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 21 เม.ย. 64



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 18 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564

92 ซ้ืออุปกรณ์                      941.00                    941.00 เฉพาะเจาะจง Cental Watson Co.,Ltd ราคาท่ีเสนอ
 941.00 บาท

Cental Watson Co.,Ltd ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 941.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 23 เม.ย. 64

93 ซ้ือชุดบล็อคยางพร้อมสายไฟ                      699.00                    699.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทร
นิคส์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 699.00 บาท

บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์
 จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 699.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 26 เม.ย. 64

94 ซ้ือ Western Digital                    1,990.00                  1,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีวิน ช็อป ราคาท่ีเสนอ 
1,990.00 บาท

ร้าน พีซีวิน ช็อป ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,990.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 26 เม.ย. 64

95 ซ้ือ TCSCAM สายสัญญาณ                    3,200.00                  3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิตวิทยุ ราคาท่ีเสนอ 3,200.00
 บาท

ร้านสาธิตวิทยุ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
3,200.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 26 เม.ย. 64

96 ซ้ือวัสดุส านักงาน                  11,069.00                11,069.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 11,069.00 บาท

ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,069.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 26 เม.ย. 64

97 จ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่ม                    1,241.20                  1,241.20 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีเสนอ 1,241.20 
บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,241.20 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 26 เม.ย. 64

98 จ้างพัฒนาระบบและเว็บไซต์ จ านวน 2 
รายการ

             3,103,000.00            3,103,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทิงค์ก้ิง จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
3,103,000.00 บาท

บริษัท ดีทิงค์ก้ิง จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,103,000.00 บาท

เป็นการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีมี
ผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติ
โดยตรงเพียงรายเดียวในประเทศ
ไทยและไม่มีพัสดุอ่ืนท่ีจะใช้ทดแทน
ได้

อว 8702.17/413
ลงวันท่ี 28 เม.ย. 64

99 จ้างฝึกอบรมและดูแลระบบ Google 
จ านวน 2 รายการ

               979,959.50              979,959.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มโบร โกลบอล จ ากัด  ราคาท่ี
เสนอ 979,959.50 บาท

บริษัท เอ็มโบร โกลบอล จ ากัด  ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 979,959.50 บาท

เป็นการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีมี
ผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติ
โดยตรงเพียงรายเดียวในประเทศ
ไทยและไม่มีพัสดุอ่ืนท่ีจะใช้ทดแทน
ได้

อว 8702.17/413
ลงวันท่ี 28 เม.ย. 64

100 จ้างบริหารจัดการส่ือออนไลน์ จ านวน 1 
รายการ

               300,000.00              300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ติงค์ ดิฟเฟอร์เร้นท์ จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 300,000.00 บาท

บริษัท ติงค์ ดิฟเฟอร์เร้นท์ จ ากัด  ราคา
ท่ีตกลงจ้าง 300,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/413
ลงวันท่ี 28 เม.ย. 64

101 จ้างปร้ินสีถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม                    3,102.00                  3,102.00 เฉพาะเจาะจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศร
บัลลังก์ ราคาท่ีเสนอ 3,102.00 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
 ราคาท่ีตกลงจ้าง 3,102.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 30 เม.ย. 64


