
แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 1 รายการ 

1. หมึก RICOH SPC430TNBK สีดํา 

จํานวน 1 กล่อง

2. หมึก RICOH SPC430TNCY สีฟ้า 

จํานวน 1 กล่อง

3. หมึก RICOH SPC430TNMG สีแดง 

จํานวน 1 กล่อง

4. หมกึ RICOH SPC430TNYL สีเหลือง 

จํานวน 1 กล่อง

36,166.-บาท 36,166.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 

ราคาที่เสนอ 36,166.-บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 36,166.-บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 3000012781

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

2 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 5 รายการ   

1. หมึก HP 87A สีดํา จํานวน 1 กล่อง

2. หมึก HP 81A สีดํา จํานวน 2 กลอ่ง

3. หมึก HP 507A สีฟ้า จํานวน 1 กล่อง

4. หมึก HP 507A สีเหลือง จํานวน 1 กล่อง

5. หมึก HP 507A สีม่วง จํานวน 1 กล่อง

40,942.48 บาท 40,942.48 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

จํากัด(มหาชน) ราคาที่เสนอ 

40,942.48 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

จํากัด(มหาชน)  ราคาที่ตกลงซื้อ 

40,942.48 บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 3000012782

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

3 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 1 รายการ 

กระดาษ A4 80 แกรม สีขาว จํานวน 200 รีม  

19,260.-บาท 19,260.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด 

ราคาที่เสนอ 19,260.-บาท

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย 

จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 19,260.-บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 3000012783

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2562
สํานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2 สิงหาคม 2562



แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2562
สํานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2 สิงหาคม 2562

4 ซ่อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  

(Generator) ขนาด 150 KVA

ยี่ห้อ  Wilson  รุ่น  P150-5L

รายละเอียดดังนี้

1. ไส้กรองน้ํามันเครื่อง จํานวน 1 ชิ้น

2. ไส้กรองน้ํามันเชิ้อเพลิง (901-248) จํานวน 1 ชิ้น

3. ไส้กรองน้ํามันเชิ้อเพลิง (901-249) จํานวน 1 ชิ้น

4. ไส้กรองอากาศ จํานวน 1 ชิ้น

5. น้ํายาหล่อเย็น (2 ลิตร) จํานวน 1 ถัง

6. น้ํามันเครื่อง จํานวน  18 ลิตร

14,466.40 บาท 14,466.40 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 14,466.40 บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 

ราคาที่ตกลงจ้าง  14,466.40 บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 3000012809

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

5 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 5 รายการ   

1. หมึก HP 201A black จํานวน 1 กล่อง

2. หมึก HP 201A Cyan จํานวน 1 กล่อง

3. หมึก HP 201A yellow จํานวน 1 กล่อง

4. หมึก HP HP 201A magenta จํานวน 1 กล่อง

5. หมึก HP 80A สีดํา จํานวน 2 กล่อง

17,195.97 บาท 17,195.97 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

จํากัด(มหาชน) ราคาที่เสนอ 

17,195.97 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

จํากัด(มหาชน)  ราคาที่ตกลงซื้อ 

17,195.97  บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 3000012812

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562



แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2562
สํานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2 สิงหาคม 2562

6 จัดซื้อวัสดุ จํานวน 8 รายการ   

1. สายสัญญาณเสียง  5 เมตร  จากคอมพิวเตอร์ไป

ลําโพง M/M  จํานวน 1 เส้น

2. สายสัญญาณ HDMI  M/M  ยาว 5 เมตร  

จํานวน  1  เส้น

3. สายไมโครโฟน 10 เมตร ขั้วต่อนิวทริค  จํานวน 

 2  เส้น

4. สายสัญญาณ HDMI  ยาว 10 เมตร  จํานวน  1  

เส้น

5. Adapter  แปลงสัญญาณ HDMI to VGA   

จํานวน  3  ชุด

6. สาย USB M/F ยาว 3 เมตร  จํานวน  1 เส้น

7. สายสัญญาณเสียง 10 เมตร แจ๊ค RCA 3.55mm

 จํานวน 1 เส้น

8. สายไมโครโฟน ปลั๊กโมโน 6.35mm ยาว 9 เมตร

 จํานวน 2 เส้น 

8,677.70 บาท 8,677.70 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท  เวอร์เทค ซิสเต็ม จํากัด ราคา

ที่เสนอ 8,677.70 บาท

บริษัท  เวอร์เทค ซิสเต็ม จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 8,677.70 บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 3000013238

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562



แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2562
สํานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2 สิงหาคม 2562

7 จัดซื้อวัสดุ จํานวน 13 รายการ   

1. กระดาษ A4 80 แกรม สีฟ้า จํานวน  5  แพ็ค

2. กระดาษ  A4 80 แกรม สีชมพูเข้ม  จํานวน  5  

แพ็ค

3. กระดาษ  A4  80 แกรม  สีเขียวเข้ม จํานวน 5 

แพ็ค

4. กระดาษ  A4 80 แกรม สีเหลือง จํานวน 5 แพ็ค

5. กระดาษ  A4 120 แกรม  สีชมพู  จํานวน  5  

แพ็ค 

6. ซองจดหมาย  สีขาว  9/125  แกรม  จํานวน 

500 ซอง

7. ซองเอกสารขยายข้าง  9x12 นิ้ว จํานวน 4  แพ็ค

8. ซองน้ําตาล  9x12 3/4"  จํานวน 4 แพ็ค 

9. เครื่องเย็บกระดาษ จํานวน 5 ตัว

10. ปลั๊กไฟ 5 เมตร 5 ช่อง จํานวน  5 อัน

11. เชือกขาว ยาว 13 หลา  จํานวน  12  ม้วน

12. ป้ายพลาสติก สัญลักษณ์ ห้ามนําอาหาร 12x12

 ซม. จํานวน 6 อัน

13. เชือกขาว-แดง ยาว 80 เมตร จํานวน 6 ม้วน

16,442.-บาท 16,442.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท  เวอร์เทค ซิสเต็ม จํากัด ราคา

ที่เสนอ 16,442.-บาท

บริษัท  เวอร์เทค ซิสเต็ม จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 16,442.-บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 3000013297

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

8 ซื้อวัสดุสิ้นปลือง จํานวน 4 รายการ

1. เทียนพรรษา   จํานวน  1  คู่

2. ผ้าอาบน้ําฝน  จํานวน  5  ผืน

3. ชุดหลอดไฟ  จํานวน  1  ชุด

4. ชุดสังฆทาน  จํานวน  3  ชุด

3,500.-บาท 3,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกบัว ราคาที่เสนอ 3,500.-บาท ร้านดอกบัว ราคาที่ตกลงซื้อ 

3,500.-บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

อว  8726.1/216

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562



แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2562
สํานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2 สิงหาคม 2562

9 ซื้อวัสดุสิ้นปลือง (น้ํามันดีเซล) จํานวน 1 รายการ 1,500.-บาท 1,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประกอบพรเซอร์วิส

ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประกอบพร

เซอร์วิส ราคาที่ตกลงซื้อ 1,500.-

บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

อว  8726.1/267

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

10 ซื้อวัสดุสิ้นปลือง (น้ํามันดีเซล) จํานวน 1 รายการ 4,500.-บาท 4,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดกล้วยน้ําไทยบริการ

ราคาที่เสนอ 4,500.-บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัดกล้วยน้ําไทย

บริการ 

ราคาที่ตกลงซื้อ 4,500.-บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

อว  8726.1/286

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

11 จ้างทําป้ายไวนิล  จํานวน  2  ป้าย 480.-บาท 480.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลฟ่าดีไซน์ 

ราคาที่เสนอ 480.-บาท

ร้านแอลฟ่าดีไซน์ ราคาที่ตกลงจ้าง

 480.-บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

อว  8726.1/326

ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

12 ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์              

ยี่ห้อ HP รุ่น LASERJET 9040

หมายเลขเครื่อง JPRXD24Q02

มีรายละเอียดดังนี้

-ชุดทําความร้อน Fuser Unit (SERV)

10,165.-บาท 10,165.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลติเมทอินเทลลิเจนท์  

โซลูชั่น จํากัด ราคาที่เสนอ 10,165.-

บาท

บริษัท อัลติเมทอินเทลลิเจนท์ 

โซลูชั่นจํากัด 

ราคาที่ตกลงจ้าง 10,165.-บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 3000013538

ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562



แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2562
สํานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2 สิงหาคม 2562

13 จ้างเช่าเหมารถ  จํานวน  2  รายการ  

1.เช่าเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ

เดินทางไป-กลับ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร - โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ  

แอนด์ สปา ตําบลสามพระยา  อําเภอชะอํา       

จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 (1 คัน) จํานวน 3 วัน

2.เช่าเหมารถตู้  

เดินทางไป-กลับ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

องครักษ์  จังหวัดนครนายก – โรงแรมสปริงฟิลด์  

วิลเลจ  กอล์ฟ  แอนด์ สปา  ตําบลสามพระยา   

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

วันที่ 7– 9 สิงหาคม  2562  (1 คัน)จํานวน 3 วัน

40,500.-บาท 37,500.-บาท เฉพาะเจาะจง บบริษัท ฉัตรแก้วทีม จํากัด 

ราคาที่เสนอ 37,500.-บาท

บริษัท ฉัตรแก้วทีม จํากัด

ราคาที่ตกลงจ้าง 37,500.-บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

อว  8726.1/409

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562


