
แ บบ  ส ข ร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจะซ้ือ วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

จ้ำง (รำคำกลำง) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

1 จ้าง รถตู้ พร้อมน ้ ามั น จ้า นวน 1 คั น 2,200.00         เฉพาะเจาะจง นาย ส มใจ มาลั ย วรรณ์ นาย ส มใจ มาลั ย วรรณ์ คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด ว.001

ราคาท่ี เส นอ 2,200.00 บาท ราคาท่ี เส นอ 2,200.00 บาท แ ล ะอยู่ ในวง เงิ นง บประมาณ 1-ต.ค.-61

2 จ้าง พาหนะเหมาจ่าย  (รถบั ส ปรับอากาศ) 7,000.00         เฉพาะเจาะจง  บริษั ท ธ นั ชวิชญ์  แ ทรเวล  กรุ๊ป จ้า กัด บริษั ท ธ นั ชวิชญ์  แ ทรเวล  กรุ๊ป จ้า กัด คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด -

จ้า นวน 1 คั น โครง การพัฒนาศั กย ภ าพฯ ราคาท่ี เส นอ 7,000.00 บาท ราคาท่ี เส นอ 7,000.00 บาท แ ล ะเส นอราคาต้่าสุ ด 10-ต.ค.-61

หจก.เอ.ที.เอส. แ ทรเวล

ราคาท่ี เส นอ 7,800.00 บาท

หจก.นิ วฟ้าใหม่  แ ทรเวล

ราคาท่ี เส นอ 7,500.00 บาท

3 ซื อพวง หรีด  จ้า นวน 1 พวง 1,999.00         เฉพาะเจาะจง  ร้านป้ ามนฟล าวเวอร์ ร้านป้ ามนฟล าวเวอร์ คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด -

ราคาท่ี เส นอ 1,999.00 บาท ราคาท่ี เส นอ 1,999.00 บาท แ ล ะอยู่ ในวง เงิ นง บประมาณ 1-ต.ค.-61

4 จ้าง เข้าเล่ ม เอกส าร จ้า นวน 2 ราย การ 110.00             เฉพาะเจาะจง  ร้าน รีต้ า เอ็กซ์เรส ร้าน รีต้ า เอ็กซ์เรส คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด -

ราคารท่ี เส นอ 110.00 บาท ราคารท่ี เส นอ 110.00 บาท แ ล ะอยู่ ในวง เงิ นง บประมาณ 16-ต.ค.-61

5 ซื อวัส ดุ  4 ราย การ 6,225.00         เฉพาะเจาะจง  ร้านส หกรณ์ การศึ กษาประส านมิ ตร จ้า กัด ร้านส หกรณ์ การศึ กษาประส านมิ ตร จ้า กัด คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด -

โครง การพัฒนาศั กย ภ าพนิ สิ ตฯ ราคาท่ี เส นอ 6,225.00 บาท ราคาท่ี เส นอ 6,225.00 บาท แ ล ะอยู่ ในวง เงิ นง บประมาณ 19-ต.ค.-61

6 ซื อวัส ดุ  6 ราย การ 5,400.00         เฉพาะเจาะจง  ร้านส หกรณ์ การศึ กษาประส านมิ ตร จ้า กัด ร้านส หกรณ์ การศึ กษาประส านมิ ตร จ้า กัด คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด -

โครง การท้ านุ บ้ ารุง ฯ ราคาท่ี เส นอ 5,400.00 บาท ราคาท่ี เส นอ 5,400.00 บาท แ ล ะอยู่ ในวง เงิ นง บประมาณ 26-ต.ค.-61

7 จ้าง ท้ ากุญแ จ จ้า นวน 6 ชุด 321.00            เฉพาะเจาะจง  บริษั ท วี.วี.พี.มาร์เก็ตติ ง  จ้า กัด บริษั ท วี.วี.พี.มาร์เก็ตติ ง  จ้า กัด คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด -

ราคาท่ี เส นอ 321.00 บาท ราคาท่ี เส นอ 321.00 บาท แ ล ะอยู่ ในวง เงิ นง บประมาณ 24-ต.ค.-61

8 จ้าง เข้าเล่ มสั นเกีย ว จ้า นวน 17 ชุด 255.00            เฉพาะเจาะจง  ร้าน รีต้ า เอ็กซ์เรส ร้าน รีต้ า เอ็กซ์เรส คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด -

ราคารท่ี เส นอ 255.00 บาท ราคารท่ี เส นอ 255.00 บาท แ ล ะอยู่ ในวง เงิ นง บประมาณ 25-ต.ค.-61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561

วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9 ซื อเคร่ือง คอมพิวเตอร์พกพา 240,000.00     240,000.00      วิธี e-Bidding บริษั ท เบล ส ส กาย  คอนเนคช่ั น จ้า กัด บริษั ท เบล ส ส กาย  คอนเนคช่ั น จ้า กัด คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด 3000004686

ส้ า หรับง านบริหาร ราคาท่ี เส นอ 213,700.00 บาท ราคาท่ี เส นอ 213,700.00 บาท แ ล ะเส นอราคาต้่าสุ ด 18 ต.ค. 2561

10 ซื อคอมพิวเตอร์ ส้ า หรับง านประมวล ผล  600,000.00     600,000.00      วิธี e-Bidding บริษั ท เบล ส ส กาย  คอนเนคช่ั น จ้า กัด บริษั ท เบล ส ส กาย  คอนเนคช่ั น จ้า กัด คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด 3000004686

แ บบท่ี  2 ราคาท่ี เส นอ 511,000.00 บาท ราคาท่ี เส นอ 511,000.00 บาท แ ล ะเส นอราคาต้่าสุ ด 18 ต.ค. 2561

11 ซื ออุปกรณ์ แ ท็ ปเล็ ตแ บบพกพา 187,500.00      187,500.00      วิธี e-Bidding บริษั ท ส หธุรกิจ จ้า กัด บริษั ท ส หธุรกิจ จ้า กัด คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด 3000004687

เพ่ือใช้ในการส อน ราคาท่ี เส นอ 169,167.00 บาท ราคาท่ี เส นอ 169,167.00 บาท แ ล ะเส นอราคาต้่าสุ ด 18 ต.ค. 2561

12 จ้าง ซ่อมเคร่ือง ถ่าย เอกส าร 23,090.60       23,090.60       เฉพาะเจาะจง  บริษั ท โคนิ ก้า มิ นอล ต้ า บิ ส สิ เนส  โซลู ช่ั นส์  บริษั ท โคนิ ก้า มิ นอล ต้ า บิ ส สิ เนส  โซลู ช่ั นส์  คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด 3000005010

หมาย เล ข ครุภั ณ ฑ์ 7430-003-005 (ประเทศไทย) จ้า กัด (ประเทศไทย) จ้า กัด แ ล ะอยู่ ในวง เงิ นง บประมาณ 18 ต.ค. 2561

ราคาท่ี เส นอ 23,090.60 บาท ราคาท่ี เส นอ 23,090.60 บาท

13 จ้าง เจ้าหน้ าท่ี รักษาความปล อด ภั ย 1,019,000.00   1,019,000.00    เฉพาะเจาะจง  ส้ า นั กง านรักษาความปล อด ภั ย  อผศ. ส้ า นั กง านรักษาความปล อด ภั ย  อผศ. คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด นว.04/2561

ราคาท่ี เส นอ 772,536.00 บาท ราคาท่ี เส นอ 772,536.00 บาท แ ล ะอยู่ ในวง เงิ นง บประมาณ 1 ต.ค. 61

14 จ้าง เหมาดู แ ล ระบบส าธ ารณู ปโภ คอาคาร 410,000.00      409,999.69     เฉพาะเจาะจง  บริษั ท แ อคเซส ช่ั นส์  จ้า กัด บริษั ท แ อคเซส ช่ั นส์  จ้า กัด คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด 3000005070

ราคาท่ี เส นอ 409,999.69 บาท ราคาท่ี เส นอ 409,999.69 บาท แ ล ะเส นอราคาต้่าสุ ด 11 ต.ค. 2561

15 จ้าง เหมาบ้ ารุง รักษาแ ล ะซ่อมลิ ฟต์ 245,000.00     253,461.60      เฉพาะเจาะจง  บริษั ท โอทิ ส  เอเล เวเทอร์ (ประเทศไทย) จ้า กัด บริษั ท โอทิ ส  เอเล เวเทอร์ (ประเทศไทย) จ้า กัด คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด 3000005093

ราคาท่ี เส นอ 253,461.60 บาท ราคาท่ี เส นอ 253,461.60 บาท แ ล ะอยู่ ในวง เงิ นง บประมาณ 11 ต.ค. 2561

16 จ้าง เหมาท้ าความส ะอาด 3,100,000.00   3,029,418.81    วิธี e-Bidding บริษั ท รักษาความปล อด ภั ย  ฟินิ กซ์ เอส  บริษั ท รักษาความปล อด ภั ย  ฟินิ กซ์ เอส  คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด 3000005367

แ อนด์  ซี จ้า กัด แ อนด์  ซี จ้า กัด แ ล ะเส นอราคาต้่าสุ ด 31 ต.ค. 2561

ราคาท่ี เส นอ 2,843,456.52 บาท ราคาท่ี เส นอ 2,843,456.52 บาท

17 จ้าง พาหนะ (ค่ าเช่าเหมารถตู้) จ้า นวน 1 คั น 6,000.00         เฉพาะเจาะจง  นาย มนตรี พ่ึง กล่ั นดี นาย มนตรี พ่ึง กล่ั นดี คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด -

โครง การพัฒนาศั กย ภ าพนิ สิ ตฯ ราคาท่ี เส นอ 6,000.00 บาท ราคาท่ี เส นอ 6,000.00 บาท แ ล ะอยู่ ในวง เงิ นง บประมาณ 31-ต.ค.-61
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วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

18 จ้าง พาหนะ (ค่ าเช่าเหมารถตู้) จ้า นวน 1 คั น 6,000.00         เฉพาะเจาะจง  นาย เอก ด วง บุ ญ นาย เอก ด วง บุ ญ คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด -

โครง การพัฒนาศั กย ภ าพนิ สิ ตฯ ราคาท่ี เส นอ 6,000.00 บาท ราคาท่ี เส นอ 6,000.00 บาท แ ล ะอยู่ ในวง เงิ นง บประมาณ 31-ต.ค.-61

19 ซื อวัส ดุ  3 ราย การ 1,208.00         เฉพาะเจาะจง  ร้านส หกรณ์ การศึ กษาประส านมิ ตร จ้า กัด ร้านส หกรณ์ การศึ กษาประส านมิ ตร จ้า กัด คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด -

โครง การพัฒนาศั กย ภ าพนิ สิ ตฯ ราคาท่ี เส นอ 1,208.00 บาท ราคาท่ี เส นอ 1,208.00 บาท แ ล ะอยู่ ในวง เงิ นง บประมาณ 31-ต.ค.-61

20 จ้าง พาหนะ (ค่ าเช่าเหมารถตู้) จ้า นวน 1 คั น 6,000.00         เฉพาะเจาะจง  นาย ฐิติ พง ษ์  ทั พยุทธ พง ศ์ นาย ฐิติ พง ษ์  ทั พยุทธ พง ศ์ คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด -

โครง การพัฒนาศั กย ภ าพนิ สิ ตฯ ราคาท่ี เส นอ 6,000.00 บาท ราคาท่ี เส นอ 6,000.00 บาท แ ล ะอยู่ ในวง เงิ นง บประมาณ 31-ต.ค.-61

21 จ้าง รถบั ส พร้อมน ้ ามั น จ้า นวน 1 คั น 20,000.00       เฉพาะเจาะจง  บริษั ท ธ นั ชวิชญ์  แ ทรเวล  กรุ๊ป จ้า กัด บริษั ท ธ นั ชวิชญ์  แ ทรเวล  กรุ๊ป จ้า กัด คุ ณ ส มบั ติ ตรง ตามข้อก้ าหนด วส น.001/2562

 โครง การท้ านุ บ้ ารุง ฯ ราคาท่ี เส นอ 20,000.00 บาท ราคาท่ี เส นอ 20,000.00 บาท แ ล ะอยู่ ในวง เงิ นง บประมาณ 24-ต.ค.-61


