
แบบ  สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ีจะซ้ือจะจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการรับฝากโปรแกรมบน App Store จ านวน

 1 งาน

5,350.00         5,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาท่ี

เสนอ 5,350.-บาท

บริษัท บียอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

ราคาท่ีตกลงจ้าง 5,350.-บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

เลขท่ี  อว 8726.1/428

ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563

2 ซ้ือสายแลนเดินภายในอาคาร CAT6 System 6 UTP 

CAT6 Cable จ านวน 5 กล่อง

18,725.00       18,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษท จี แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 18,725.-บาท

บริษท จี แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี 

จ ากัด

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,725.-บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

เลขท่ี 3000022597

ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 6 รายการ

1.สายสัญญาณแบบ Mini DisplayPort เป็น 

DisplayPort ยาว 2 ม.จ านวน 4 เส้น

2.สายสัญญาณแบบ HDMI ยาว 2 ม. จ านวน 10 เส้น

3.สายสัญญาณแบบ USB-C ยาว 2 ม. จ านวน 1 เส้น

4.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Mini-DisplayPort เป็น 

DisplayPort จ านวน 4 อัน

5..อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Digital AV แบบ USB-C 

จ านวน 2 อัน

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Digital AV แบบ Lightning 

จ านวน 2 อัน

27,338.50       27,338.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอร์เทค ซิสเต็ม จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 27,338.50 บาท

บริษัท เวอร์เทค ซิสเต็ม จ ากัด

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 27,338.50 บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

เลขท่ี 3000022926

ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม  2563

ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 8 กันยำยน 2563



แบบ  สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ีจะซ้ือจะจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม  2563

ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 8 กันยำยน 2563

4 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องคอมพิวเตอร์กลาง จ านวน

 2 เคร่ือง

 1)ย่ีห้อ EMINENT ขนาด 25,262.45 บีทียู

   เลขทะเบียน 4120-001-011

    -เปล่ียนมอเตอร์คอยล์ร้อน

 2)ย่ีห้อ CARRIER ขนาด 38,000 บีทียู

   เลขทะเบียน 4120-001-078

   -เปล่ียนคอมเพรสเซอร์ และเติมน้ ายาเต็มระบบ

   -เปล่ียนโครงคอยล์ร้อนท้ังชุด

26,215.00       26,215.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคศิริ

ซัพพลาย 

ราคาท่ีเสนอ 26,215.-บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคศิริ

ซัพพลาย 

ราคาท่ีเสนอ 26,215.-บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

เลขท่ี 3000022935

ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563

5 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร  จ านวน 1 เคร่ือง

รุ่น IR-ADR-4045 ทะเบียน 300000022915

14,860.18       14,860.18       เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง

(ไทยแลนด์) จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 14,860.16 บาท

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง

(ไทยแลนด์) จ ากัด

ราคาท่ีตกลงจ้าง 14,860.16 บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

เลขท่ี 3000023061

ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563

6 งานจ้างย้ายสายสัญญาณะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fiber 

Optic) อาคารคณะศิลปกรรมศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.สายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fiber Optic)

   6 Core จ านวน 16 เส้น

2.สายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fiber Optic)

  12 Core จ านวน 2 เส้น

3.สายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fiber Optic)

   24 Core จ านวน 1 เส้น

293,543.80     293,543.80     เฉพาะเจาะจง บริษัท บวรชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 293,543.80 บาท

บริษัท บวรชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

ราคาท่ีตกลงจ้าง 293,543.80 บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

เลขท่ี 3000022712

ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2563

7 ซ้ือแจกันดอกไม้ จ านวน 1 อัน 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปุ๊ยฟลอริสท

ราคาท่ีเสนอ 1,000.-บาท

ร้านปุ๊ยฟลอริสท

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,000.-บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

อว 8726.1/2232

ลงวันท่ี  19 สิงหาคม 2563



แบบ  สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ีจะซ้ือจะจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม  2563

ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 8 กันยำยน 2563

8 ซ้ือแจกันดอกไม้ จ านวน 1 อัน 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปุ๊ยฟลอริสท ราคาท่ีเสนอ 

1,000.-บาท

ร้านปุ๊ยฟลอริสท

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,000.-บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

อว 8726.1/2237

ลงวันท่ี  21 สิงหาคม 2563

9 ซ้ือฟิวเจอร์บอร์ด จ านวน 45 แผ่น 1,125.00         1,125.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร 

จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 1,125.-บาท

ร้านสหกรณ์การศึกษา

ประสานมิตร จ ากัด

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,125.-บาท

ราคาเหมาะสมไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

อว 8726.1/2238

ลงวันท่ี  21 สิงหาคม 2563


