
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์              19,000.00               19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒ ศิลปไพราช ราคาท่ีเสนอ 
19,000.00 บาท

นายสุวัฒ ศิลปไพราช ราคาท่ีตกลงจ้าง 
19,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 1 ส.ค. 65

2 จ้างเอกสารประกอบการอบรม                1,022.09                 1,022.09 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ดุษฎีเมธา ราคาท่ีเสนอ 
1,022.09 บาท

นางสาวจิตรา ดุษฎีเมธา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 1,022.09 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 1 ส.ค. 65

3 ซ้ือเส้ือยืดคอกลม                8,320.00                 8,320.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ี
เสนอ 8,320.00 บาท

นางสาวปรารถนา  คงส าราญ ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 8,320.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 2 ส.ค. 65

4 ซ้ือประเป๋าเอกสาร              30,000.00               30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนันท์นภัส  เจริญกุล ราคาท่ี
เสนอ 30,000.00 บาท

นางสาวธนันท์นภัส  เจริญกุล ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 30,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 2 ส.ค. 65

5 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย              36,000.00               36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จิณณวัตร ซีร็อกซ์แอนด์เซอร์วิส 
ราคาท่ีเสนอ 36,000.00 บาท

ร้าน จิณณวัตร ซีร็อกซ์แอนด์เซอร์วิส 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 36,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 2 ส.ค. 65

6 จ้างจัดท าเส้ือส าหรับวิทยากร                4,770.00                 4,770.00 เฉพาะเจาะจง นายทองค า พานแก้ว ราคาท่ีเสนอ 
4,770.00 บาท

นายทองค า พานแก้ว ราคาท่ีตกลงจ้าง 
4,770.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 3 ส.ค. 66

7 จ้างจัดท าระบบวิดีโองานประชุมออนไลน์              15,000.00               15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายผจงศักด์ิ หมวดสง ราคาท่ีเสนอ 
15,000.00 บาท

นายผจงศักด์ิ หมวดสง ราคาท่ีตกลงจ้าง
 15,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 4 ส.ค. 65

8 จ้างจัดท าส่ือเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง            450,000.00              450,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ อักษรวงศ์ ราคาท่ี
เสนอ 450,000.00 บาท

นางสาวธิดารัตน์ อักษรวงศ์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 450,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/811
ลงวันท่ี 4 ส.ค. 65

9 จ้างจัดท าส่ือเสนอผลงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

455,000.00           455,000.00             เฉพาะเจาะจง นายอนุวัฒน์ เอ่ียมแสน ราคาท่ีเสนอ 
455,000.00 บาท

นายอนุวัฒน์ เอ่ียมแสน ราคาท่ีตกลงจ้าง
 455,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/812
ลงวันท่ี 4 ส.ค. 65

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์                3,671.00                 3,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,671.00 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 3,671.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 5 ส.ค.65

11 ซ้ือกระดาษ                    99.00                     99.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ีมอลล์  กรุ๊ป จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 99.00 บาท

บริษัท ซิต้ีมอลล์  กรุ๊ป จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 99.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 8 ส.ค. 65

12 ค่าบริการเช่าพ้ืนท่ี              40,000.00               40,000.00 เฉพาะเจาะจง Play art housre ราคาท่ีเสนอ 
40,000.00 บาท

Play art housre ราคาท่ีตกลงเช่า 
40,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะเช่า

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 8 ส.ค. 65

13 ซ้ือคูปองน้ าด่ืม                1,720.56                 1,720.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 1,720.56 บาท

บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด ราคาท่ีตกลง
จ้าง 1,720.56 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 8 ส.ค. 65

14 ซ้ือกระเป๋าเอกสาร              45,000.00               45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนันท์นภัส  เจริญกุล ราคาท่ี
เสนอ 45,000.00 บาท

นางสาวธนันท์นภัส  เจริญกุล ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 45,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 8 ส.ค. 65

15 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย              63,000.00               63,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จิณณวัตร ซีร็อกซ์แอนด์เซอร์วิส 
ราคาท่ีเสนอ 63,000.00 บาท

ร้าน จิณณวัตร ซีร็อกซ์แอนด์เซอร์วิส 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 63,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 8 ส.ค. 65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 20 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 20 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

16 ซ้ือประเป๋าเอกสาร              25,000.00               25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนันท์นภัส  เจริญกุล ราคาท่ี
เสนอ 25,000.00 บาท

นางสาวธนันท์นภัส  เจริญกุล ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 25,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 8 ส.ค. 65

17 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย              30,000.00               30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จิณณวัตร ซีร็อกซ์แอนด์เซอร์วิส 
ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท

ร้าน จิณณวัตร ซีร็อกซ์แอนด์เซอร์วิส 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 30,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 8 ส.ค. 65

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน                2,463.78                 2,463.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,463.78 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 2,463.78 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 9 ส.ค. 65

19 จ้างเข้าเล่ม-ถ่ายเอกสาร                4,184.00                 4,184.00 เฉพาะเจาะจง พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีเสนอ 
4,184.00 บาท

พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
4,184.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 10 ส.ค. 65

20 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์                  982.01                    982.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 982.01 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 982.01 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 10 ส.ค. 65

21 จ้างถ่ายเอกสาร                3,603.16                 3,603.16 เฉพาะเจาะจง ร้านเลย์ปรินส์ ก๊อปป้ี ราคาท่ีเสนอ 
3,603.16 บาท

ร้านเลย์ปรินส์ ก๊อปป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,603.16 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 10 ส.ค. 65

22 ซ้ือชุดตรวจ ATK                6,400.00                 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 6,400.00 บาท

บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,400.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 11 ส.ค. 65

23 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

               1,118.15                 1,118.15 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มแอนด์เจเปเปอร์ ราคาท่ีเสนอ
 1,118.15 บาท

หจก.เอ็มแอนด์เจเปเปอร์ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 1,118.15 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 11 ส.ค. 65

24 จ้างเข้าเล่ม-ถ่ายเอกสาร                1,897.00                 1,897.00 เฉพาะเจาะจง พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีเสนอ 
1,897.00 บาท

พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,897.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 15 ส.ค. 65

25 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย              54,000.00               54,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จิณณวัตร ซีร็อกซ์แอนด์เซอร์วิส 
ราคาท่ีเสนอ 54,000.00 บาท

ร้าน จิณณวัตร ซีร็อกซ์แอนด์เซอร์วิส 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 54,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 15 ส.ค. 65

26 ซ้ือ Inkjet Sticker              16,209.43               16,209.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารื กราฟฟิค จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 16,209.43 บาท

บริษัท ซีอารื กราฟฟิค จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 16,209.43 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 16 ส.ค.65

27 จ้างเข้าเล่ม-ถ่ายเอกสาร                  650.00                    650.00 เฉพาะเจาะจง พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีเสนอ 
650.00 บาท

พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
650.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 17 ส.ค. 65

28 ซ้ือชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย พร้อมติดต้ัง 
(ช้ัน 15) จ านวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

434,000.00           391,452.37             เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโตเมช่ัน เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 367,534.30 บาท

บริษัท ออโตเมช่ัน เซอร์วิส จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 367,534.30 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

CAS 001/2565
ลงวันท่ี 17 ส.ค. 65

29 ซ้ือประเป๋าเอกสาร              45,000.00               45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนันท์นภัส  เจริญกุล ราคาท่ี
เสนอ 45,000.00 บาท

นางสาวธนันท์นภัส  เจริญกุล ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 45,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 17 ส.ค. 65



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 20 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

30 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม                1,551.50                 1,551.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ้วไถ่ฮง บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,551.50 บาท

บริษัท โอ้วไถ่ฮง บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,551.50 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 ส.ค. 65

31 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม                  488.50                    488.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวบงกช บุญบูรพงศ์ ราคาท่ีเสนอ
 488.50 บาท

นางสาวบงกช บุญบูรพงศ์ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 488.50 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 19 ส.ค. 65

32 ซ้ือแจกันดอกไม้สด 800.00                 800.00                   เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์  ข าเหล็ง ราคาท่ีเสนอ 
800.00 บาท

นายจักรพันธ์  ข าเหล็ง ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
800.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 22 ส.ค. 65

33 จ้างเข้าเล่ม                    70.00                     70.00 เฉพาะเจาะจง เอ็นเอ็น อีซ่ีปร้ิน ราคาท่ีเสนอ 70.00 
บาท

เอ็นเอ็น อีซ่ีปร้ิน ราคาท่ีตกลงจ้าง 
70.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 22 ส.ค. 65

34 จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมค่าเข้าเล่ม                1,857.00                 1,857.00 เฉพาะเจาะจง พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีเสนอ 
1,857.00 บาท

พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง
1,857.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 23 ส.ค. 65

35 จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมค่าเข้าเล่ม                  956.00                    956.00 เฉพาะเจาะจง พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีเสนอ 
956.00 บาท

พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
956.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 23 ส.ค. 65

36 ซ้ือแจกันดอกไม้สด 800.00                 800.00                   เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์  ข าเหล็ง ราคาท่ีเสนอ 
800.00 บาท

นายจักรพันธ์  ข าเหล็ง ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
800.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 25 ส.ค. 65

37 ซ้ือ External Hard Disk - 1TB              11,480.00               11,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 11,480.00 บาท

ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,480.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 26 ส.ค. 65

38 จ้างเข้าเล่ม-ถ่ายเอกสาร                2,540.00                 2,540.00 เฉพาะเจาะจง พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีเสนอ 
2,540.00 บาท

พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,540.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65

39 จ้างเข้าเล่ม-ถ่ายเอกสาร                  450.00                    450.00 เฉพาะเจาะจง พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีเสนอ 
450.00 บาท

พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
450.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65

40 ซ้ือวัสดุประกอบการอบรม              10,340.00               10,340.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร ยุวโกศล ราคาท่ีเสนอ 
10,340.00 บาท

นางสาวศศิธร ยุวโกศล ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
10,340.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65

41 ซ้ือกระเป๋าเอกสาร              11,000.00               11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ์ ขันทวีชัย ราคาท่ีเสนอ 
11,000.00 บาท

นายอภิรักษ์ ขันทวีชัยราคาท่ีตกลงซ้ือ 
11,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65

42 จ้างเหมาจ่ายยานพาหนะ              18,000.00               18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประภาส ก่ิงสกุล ราคาท่ีเสนอ 
18,000.00 บาท

นายประภาส ก่ิงสกุล ราคาท่ีตกลงจ้าง 
18,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65

43 ซ้ือกระเป๋าเอกสาร                6,500.00                 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ์ ขันทวีชัย ราคาท่ีเสนอ 
6,500.00 บาท

นายอภิรักษ์ ขันทวีชัยราคาท่ีตกลงซ้ือ 
6,500.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65

44 ซ้ือปากกาและสมุด                  780.00                    780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท์ แก้วมาตย์ ราคาท่ี
เสนอ 780.00 บาท

นางสาวจิรนันท์ แก้วมาตย์ ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 780.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 20 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

45 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม                2,938.00                 2,938.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร ยุวโกศล ราคาท่ีเสนอ 
2,938.00 บาท

นางสาวศศิธร ยุวโกศล ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,938.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65

46 ซ้ือวัสดุประกอบการอบรม                6,110.00                 6,110.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร ยุวโกศล ราคาท่ีเสนอ 
6,110.00 บาท

นางสาวศศิธร ยุวโกศล ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
6,110.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65

47 ซ้ือของท่ีระลึก                  503.80                    503.80 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท์ แก้วมาตย์ ราคาท่ี
เสนอ 503.80 บาท

นางสาวจิรนันท์ แก้วมาตย์ ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 503.80 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65

48 จ้างขนส่งอุปกรณ์การอบรม                2,500.00                 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ จ่อยกระโทก ราคาท่ีเสนอ
 2,500.00 บาท

นายธีรวัฒน์ จ่อยกระโทก ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,500.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65

49 ซ้ือปากกาและสมุด                1,320.00                 1,320.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท์ แก้วมาตย์ ราคาท่ี
เสนอ 1,320.00 บาท

นางสาวจิรนันท์ แก้วมาตย์ ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 1,320.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65

50 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม                8,800.00                 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร ยุวโกศล ราคาท่ีเสนอ 
8,800.00 บาท

นางสาวศศิธร ยุวโกศล ราคาท่ีตกลงจ้าง
 8,800.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65

51 ซ้ือของท่ีระลึก                1,823.56                 1,823.56 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตราภรณ์ วิชาฤทธ์ิ  ราคาท่ี
เสนอ 1,823.56 บาท

นางสาวฉัตราภรณ์ วิชาฤทธ์ิ ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 1,823.56 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะซ้ือ

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65

52 จ้างท าประชาสัมพันธ์โครงการ                3,000.00                 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีระพล ชมไพรวัน ราคาท่ีเสนอ 
3,000.00 บาท

นายพีระพล ชมไพรวัน ราคาท่ีตกลงจ้าง
 3,000.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65

53 จ้างขนส่งอุปกรณ์การอบรม                2,500.00                 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ จ่อยกระโทก ราคาท่ีเสนอ
 2,500.00 บาท

นายธีรวัฒน์ จ่อยกระโทก ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,500.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 29 ส.ค. 65

54 จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมค่าเข้าเล่ม              11,486.00               11,486.00 เฉพาะเจาะจง พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีเสนอ 
11,486.00 บาท

พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
11,486.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 30 ส.ค. 65

55 จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมค่าเข้าเล่ม                1,117.00                 1,117.00 เฉพาะเจาะจง พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีเสนอ 
1,117.00 บาท

พลอยแพรว ก๊อปป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,117.00 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสมไม่เกินวงเงินท่ี
จะจ้าง

อว 8702.17/-
ลงวันท่ี 30 ส.ค. 65


