
แบบ  สขร.1

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

จ้ำง (รำคำกลำง) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

1 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 8 รำยกำร ดังน้ี 30,000.00       29,746.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 3000008856

1.กระดำษฉำก Limbo สีขำว จ ำนวน 1 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 29,746.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 29,746.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด 1-ก.พ.-62

2.กระดำษฉำก Limbo สีเทำ จ ำนวน 1 ม้วน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์ไพร์ส

3.กระดำษฉำก Limbo สีชมพู จ ำนวน 1 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 30,655.50

4.กระดำษฉำก Limbo สีฟ้ำ จ ำนวน 1 ม้วน

5.กระดำษฉำก Limbo สีม่วง จ ำนวน 1 ม้วน

6.กระดำษฉำก Limbo สีส้ม จ ำนวน 1 ม้วน

7.กระดำษฉำก Limbo สีด ำ จ ำนวน 1 ม้วน

8.สำย USB ยำว 5 เมตร จ ำนวน 1 เส้น

ใช้ในรำยวิชำ Digital Photography

2 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ 97,584.00       97,584.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แอคเซสช่ันส์ จ ำกัด บริษัท แอคเซสช่ันส์ จ ำกัด คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 3000008976

จ ำนวน 1 งำน รำคำท่ีเสนอ 97,584.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 97,584.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด 6-ก.พ.-62

บริษัท เมกกะ-เจ จ ำกัด

รำคำท่ีเสนอ 100,580.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วีเอส.อนิเตอร์ เวิลด์

รำคำท่ีเสนอ 101,650.00 บำท

3 จ้ำงเหมำรถบัส จ ำนวน 2 คัน 37,000.00       37,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดรุ่งทวีท่องเท่ียว ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดรุ่งทวีท่องเท่ียว คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วนส.014/2562

โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตฯ รำคำท่ีเสนอ 37,000.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 37,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด 8-ก.พ.-62

บริษัท มำยเวย์ แทรเวล จ ำกัด

รำคำท่ีเสนอ 38,000.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หิรัญโชคทวี

รำคำท่ีเสนอ 40,000.00 บำท

4 จ้ำงจัดพิมพ์วำรสำร จ ำนวน 300 เล่ม 149,265.00      149,265.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำรวิภำกำรพิมพ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำรวิภำกำรพิมพ์ คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วนส.013/2562

โครงกำรจัดพิมพ์วำรสำรวิชำกำร ฯ รำคำท่ีเสนอ 149,265.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 149,265.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด 8-ก.พ.-62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562

วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ



แบบ  สขร.1

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

จ้ำง (รำคำกลำง) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562

วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จ้ำงจัดพิมพ์วำรสำร จ ำนวน 300 เล่ม (ต่อ) ร้ำนกิจกำรดี

รำคำท่ีเสนอ 152,475.00 บำท

บริษัท อนิฟินิต้ี คัลเลอร์ พร้ินต้ิง จ ำกัด

รำคำท่ีเสนอ 155,043.00 บำท

5 จ้ำงออกแบบและจัดท ำอำร์ดเวอร์ค 8,000.00         8,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อนิสเปซ อนิสไตล์ จ ำกัด บริษัท อนิสเปซ อนิสไตล์ จ ำกัด คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด -

จ ำนวน 1 งำน รำคำท่ีเสนอ 8,000.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 8,000.00 บำท และอยู่ในวงเงินงบประมำณ 8-ก.พ.-62

โครงกำรจัดพิมพ์วำรสำรวิชำกำร ฯ

6 จ้ำงปรับปรุงห้องเก็บของและเอกสำร 480,000.00     480,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท แอคเซสช่ันส์ จ ำกัด บริษัท แอคเซสช่ันส์ จ ำกัด คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด นว.08/2562

จ ำนวน 1 งำน รำคำท่ีเสนอ 480,000.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 480,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด 15-ก.พ.-62

บริษัท เมกกะ-เจ จ ำกัด

รำคำท่ีเสนอ 480,055.60 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วีเอส.อนิเตอร์ เวิลด์

รำคำท่ีเสนอ 484,631.50 บำท

7 ซ้ืออะแดปเตอร์มัลติพอร์ต Digital AV 13,740.00        13,740.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูฟิคอน จ ำกัด บริษัท ยูฟิคอน จ ำกัด คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 3000009001

จ ำนวน 6 อัน รำคำท่ีเสนอ 13,740.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 13,740.00 บำท และอยู่ในวงเงินงบประมำณ 21-ก.พ.-62

8 ซ้ือรถเข็นแบบ 2 ช้ัน ส ำหรับสำธิตกำรเรียน 90,000.00       89,773.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท อมิเมจ วิชวล 1993 จ ำกัด บริษัท อมิเมจ วิชวล 1993 จ ำกัด คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 3000009533

กำรสอน จ ำนวน 2 คัน รำคำท่ีเสนอ 89,773.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 89,773.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด 22704

บริษัท อะครอส ยูนิเวิร์ซ จ ำกัด

รำคำท่ีเสนอ 89,858.60 บำท

บริษัท อนิเทลลิเจ้นท์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

รำคำท่ีเสนอ 89,880.00 บำท



แบบ  สขร.1

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

จ้ำง (รำคำกลำง) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562

วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9 ซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 1 งำน 13,503.40        13,503.40        เฉพำะเจำะจง บริษัท โคนิก้ำ มินอลต้ำ บิสสิเนส โซลูชันส์ บริษัท โคนิก้ำ มินอลต้ำ บิสสิเนส โซลูชันส์ คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 3000009543

(ประเทศไทย) จ ำกัด (ประเทศไทย) จ ำกัด และอยู่ในวงเงินงบประมำณ 28-ก.พ.-62

รำคำท่ีเสนอ 13,503.40 บำท รำคำท่ีเสนอ 13,503.40 บำท

10 จ้ำงเช่ำรถตู้ จ ำนวน 1 คัน โครงกำร 2,800.00         2,800.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งทวีกำรท่องเท่ียว ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งทวีกำรท่องเท่ียว คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด -

พัฒนำศักยภำพนิสิตฯ รำคำท่ีเสนอ 2,800.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,800.00 บำท และอยู่ในวงเงินงบประมำณ 27-ก.พ.-62

11 จ้ำงเช่ำรถบัส จ ำนวน 1 คัน โครงกำร 9,500.00         9,500.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งทวีกำรท่องเท่ียว ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งทวีกำรท่องเท่ียว คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด -

พัฒนำศักยภำพนิสิตฯ รำคำท่ีเสนอ 9,500.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 9,500.00 บำท และอยู่ในวงเงินงบประมำณ 27-ก.พ.-62

12 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 6 รำยกำร โครงกำร 3,960.00         3,960.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหกรณ์กำรศึกษำประสำนมิตร จ ำกัด ร้ำนสหกรณ์กำรศึกษำประสำนมิตร จ ำกัด คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด -

พัฒนำศักยภำพนิสิตฯ ดังน้ี รำคำท่ีเสนอ 3,960.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,960.00 บำท และอยู่ในวงเงินงบประมำณ 28-ก.พ.-62

1.ซองพลำสติก จ ำนวน 34 ซอง

2.ปำกกำลูกล่ืน จ ำนวน 34 ด้ำม

3.กระดำษสี จ ำนวน 2 รีม

4.กระดำษขำว จ ำนวน 2 รีม

5.ดินสอกด จ ำนวน 34 อัน

6.ปำกกำลบค ำผิด จ ำนวน 34 ด้ำม


