
 

แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........พฤศจิกายน..2561.............................. 
(ชื่อหน่วยงาน)...............จัดหา-จัดซื้อ (นายสฤษดิ์ ศรีธรรม) ........................... 
ณ .....30...........เดือน.......พฤศจิกายน.....................พ.ศ..........2561........... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง  

1. ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ขนาด 
A3 จ านวน 1 เคร่ือง 

73,000 73,000 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกการม่าน จ ากัด 
เสนอราคา(รวมภาษี)  ชุด
ละ 3,210 บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 80,250 บาท 

บ. โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์ 
เทรด จ ากัด  
เสนอราคา 64,531.70 บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-00015 
ลว 21 พย. 2561 

2. ซื้อวัสดุ จ านวน 4 รายการ 48,500 48,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท กา-ราเด้น จ ากัด 
เสนอราคา 43,442 บาท 

บริษัท กา-ราเด้น จ ากัด 
เสนอราคา 43,442 บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-00011 
ลว 20 พย. 2561 

3. ซื้อตู้เย็น จ านวน 1 ตู้ 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด เสนอ 
11,770 บาท 

บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด เสนอ 11,770 
บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-00006 
ลว 14 พย. 2561 

4. ซื้อเครื่องเติมอากาศคลอรีน
พร้อมถังเก็บสารละลาย
คลอรีน  
พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 
 

50,000 50,000 เฉพาะเจาจง บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด เสนอ 
49,755 บาท 

บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด เสนอ 49,755 
บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-00006 
ลว 15 พย. 2561 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........พฤศจิกายน..2561.............................. 
(ชื่อหน่วยงาน)...............จัดหา-จัดซื้อ (นายสฤษดิ์ ศรีธรรม) ........................... 
ณ .....30...........เดือน.......พฤศจิกายน......................พ.ศ..........2561........... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง  

6. จ้างซ่อมเคร่ืองปั้มน้ า
อาคารวิชาการ 3 จ านวน 
2 เคร่ือง 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง บ.โปร์เชอร์วิส เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 
เสนอ 29,999.59 

บ.โปร์เชอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 
เสนอ 29,999.59 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-
00020 
ลว 28 พ.ย.61 

7. จ้างเขียนแบบงานปรับปรุง
ห้องน้ าส านักบริการ 
อาคารบริภัณฑ์ จ านวน 1 
งาน 

50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทุมพร ข าโพธิ์ 
เสนอ 49,000 บาท 

นางสาวอุทุมพร ข าโพธิ์ 
เสนอ 49,000 บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-
00013 
ลว 21 พ.ย.61 
 

8. จ้างเขียนแบบงาน
ปรับปรุงปรับปรุวรั่วศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ 
นครนายก จ านวน 
1 งาน 

200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทุมพร ข าโพธิ์ 
เสนอ 190,000 บาท 

นางสาวอุทุมพร ข าโพธิ์ 
เสนอ 190,000 บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-
00018 
ลว 27 พ.ย.61 

9. จ้างเขียนแบบงานปรับปรุง
ป้ายสัญลักษณ์และหลังคา
ด้านหน้าอาคารบริการ 1 
จ านวน 1 งาน 

36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทุมพร ข าโพธิ์ 
เสนอ 36,000 บาท 

นางสาวอุทุมพร ข าโพธิ์ 
เสนอ 36,000 บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-
00014 
ลว 21 พ.ย.61 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........พฤศจิกายน..2561.............................. 
(ชื่อหน่วยงาน)...............จัดหา-จัดซื้อ (นายสฤษดิ์ ศรีธรรม) ........................... 
ณ .....30...........เดือน.......พฤศจิกายน......................พ.ศ..........2561........... 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง  
10 จ้างเขียนแบบงานปรับปรุงทาสี

รั่วเหล็กด้านหน้ามหาวิทยาลัย
และโครงสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 งาน 

14,500 14,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทุมพร ข าโพธิ์ 
เสนอ 14,500 บาท 

นางสาวอุทุมพร ข าโพธิ์ 
เสนอ 14,500บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-00010 
ลว 14 พ.ย.61 
 

11 ซ้ือธงชาติ จ านวน 3 รายการ 20,500 20,500 เฉพาะเจาะจง หจก.วิริยะ 1995 เสนอ 
15,301 บาท 

หจก.วิริยะ 1995 เสนอ 
15,301 บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-00009 
   ลว 16 พ.ย.61 
 

12 ซื้อต้นไม้ จ านวน 6 รายการ 32,855 32,855 เฉพาะเจาะจง บ. กา-ราเดน้ เสนอ 
32,700 บาท 

บ. กา-ราเดน้ เสนอ 
32,700 บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-00012 

ลว 20 พ.ย.61 

13 ซื้อวัสดุ จ านวน 5 รายการ 4,400 4,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.สะพานนนท์ค้าไม ้
เสนอ 4,130 บาท 

ร้าน ศ.สะพานนนท์ค้าไม ้
เสนอ 4,130 บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-00004 

ลว 8 พ.ย.60 

13 ซื้อวัสดุ จ านวน 8 รายการ 43,340 43,340 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.สะพานนนท์ค้าไม ้
เสนอ 38,423.70 บาท 

ร้าน ศ.สะพานนนท์ค้าไม ้
เสนอ 38,423.70 บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-00010 

ลว 20 พ.ย.61 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........พฤศจิกายน..2561.............................. 
(ชื่อหน่วยงาน)...............จัดหา-จัดซื้อ (นายสฤษดิ์ ศรีธรรม) ........................... 
ณ .....30...........เดือน.......พฤศจิกายน......................พ.ศ..........2561........... 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง  
14 ซื้อสายโทรศัพท์ 

4CX0.65mm100  
จ านวน 20 ม้วน 

13,533.40 13,533.40 เฉพาะเจาะจง บ.อินเทอนัล คอมพิวท์
คอร์ปอเรชั่น จก. เสนอ 

12,198 บาท 

บ.อินเทอนัล คอมพิวท์
คอร์ปอเรชั่น จก. เสนอ 

12,198 บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-00008 

ลว 16 พ.ย.61 

15. ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา จ านวน 
1 เครื่อง 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจ บ.อินเทอนัล คอมพิวท์
คอร์ปอเรชั่น จก. เสนอ 

8,121.30 

บ.อินเทอนัล คอมพิวท์
คอร์ปอเรชั่น จก. เสนอ 

12,198 บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-00016 

ลว 21 พ.ย.61 

16. ซื้อข้อต่อสายปลั๊กไฟ 
จ านวน 100 ชุด 

5,350 5,350 เฉพาะเจาะจ บ.โอเควิลเลี่ยม จ ากัด 
เสนอ 5,350 บาท 

บ.โอเควิลเลี่ยม จ ากัด 
เสนอ 5,350 บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-00017 

ลว 21 พ.ย.61 

17. ซื้อปั้มน้ าไดโว่ ขนาด  
2 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 

10,200 10,200 เฉพาะเจาะจ บ.โปร์เซอร์วสิ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด เสนอ 

5,671 บาท 

บ.โปร์เซอร์วสิ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด เสนอ 

5,671 บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

304PO62-08-00021 

ลว 29 พ.ย.61 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........พฤศจิกายน..2561.............................. 
(ชื่อหน่วยงาน)...............จัดหา-จัดซื้อ (นายสฤษดิ์ ศรีธรรม) ........................... 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง  
18. จ้างรถบัสปรับอากาศ 

จ านวน 1 คัน 
23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง บ.บุญดี ทรานสปอร์ต จก. 

เสนอ 23,000 บาท 
บ.บุญดี ทราน

สปอร์ต จก. เสนอ 
23,000 บาท 

เสนอ
รายละเอียด

ถูกต้อง 

304PO62-08-00019 

ลว 26 พ.ย.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.
๑  นิตยา  ทันตานุวัฏฏ ์

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...พฤศจิกายน .2561............                 
(ชื่อหน่วยงาน)........งานจัดหา-จัดซื้อ...กองพัสดุ............................................ 
วันที่......30.........เดือน.....พฤศจิกายน.........................พ.ศ.......2561.............. 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 
 จ านวน 1,000 รีม 
 

 110,000 บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โอเชี่ยน 
  เปเปอร์ จ ากัด 
  96,300 บาท 

บริษัท โอเชี่ยน 
เปเปอร์ จ ากัด 
96,300 บาท  

    
      

เป็นผู้เสนอราคา 
ถูกต้องและเหมาะสม 

 
 

304PO60-06- 
 

2. จัดซื้อแฟ้มห่วงด า ขนาด 
 A4 จ านวน 360 แฟ้ม 

     18,000 บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห.จ.ก ชาญวิทย์   
การค้า 
13,327.92 บาท 

ห.จ.ก ชาญวิทย ์
การค้า  

13,327.92 บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคา 
ถูกต้องและเหมาะสม 

304PO60-06- 
 

3.   จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 
 บาร์โค้ด จ านวน  
  1 รายการ 

     2,247 บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท แพลนเนท 
บาร์โค้ด จ ากัด 
  2,247 บาท 

บริษัท แพลนเนท 
 บาร์โค้ด จ ากัด 
 2,247 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา 
ถูกต้องและเหมาะสม 

 
 

304PO60-06- 
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ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

4. จัดท าซองพลาสติกใสใส่ 
 ระเบียบการสมัคร 
จ านวน 100,000 ซอง 

200,000  บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอส.ไซ
เบอร์ จ ากัด 

  116,000 บาท 

บริษัท เอส.ไซ 
    เบอร์ จ ากัด  
116,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา 
ถูกต้องและเหมาะสม 

 

304PO60-06- 
 

5. จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร 
จ านวน 1 เครื่อง 

     75,000 บาท  โดยวิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

 บริษัท ไทยพิมพ์ 
 สัมผัส จ ากัด 
60,000 บาท 

บริษัท ไทยพิมพ์ 
  สัมผัส จ ากัด 

60,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา 
ถูกต้องและเหมาะสม 

304PO60-06- 
 

6. จัดซื้อเครื่องพิมพ์  
  ชนิดเลเซอร์ จ านวน 
   1 เครื่อง  

   10,000 บาท  โดยวิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท อินเทอนัล   
   คอมพิวท์  
ปอเรชั่น จ ากัด 

9,619.30 บาท 

บริษัท อินเทอนัล 
คอมพิวท์ 

    ปอเรชั่น จ ากัด 
  9,619.30 บาท 
    

เป็นผู้เสนอราคา 
ถูกต้องและเหมาะสม 

 
 

304PO60-06- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                 -3- 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

7. จัดจ้างท าตรายาง 
  จ านวน 33 อัน 
 

 3,124.40 บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ทริงเค็ท 
แอนด์ ครีเอเตอร์

กรุ๊ป จ ากัด 
  3,124.40 บาท 

บริษัท ทริงเค็ท 
   แอนด์ ครีเอเตอร์           
   กรุ๊ป จ ากัด 

3,124.40 บาท  
      

เป็นผู้เสนอราคา 
ถูกต้องและเหมาะสม 

 

304PO60-06- 
 

8. จัดซื้อเครื่องคิดเลข 
  จ านวน 8 เครื่อง 
 

 24,000 บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 ห.จ.ก.ชาญวิทย์ 
การค้า 

  18,832 บาท 

ห.จ.ก.ชาญวิทย ์
    การค้า           
   18,832 บาท 
  
      

เป็นผู้เสนอราคา 
ถูกต้องและเหมาะสม 

 

304PO60-06- 
 

9. จัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร 
 จ านวน 1 เครื่อง 

   2,600 บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 ร้าน เอ็มเอเน็ท 
  เวิร์ค 
   2,600 บาท 

ร้าน เอ็มเอเน็ท           
   เวิร์ค 
 2,600 บาท 
      

เป็นผู้เสนอราคา 
ถูกต้องและเหมาะสม 

 

304PO60-06- 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        -4- 

 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

10. จัดซื้อพวงมาลา 
  จ านวน 1 รายการ 
 

 2,750 บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านอินเตอร์ 
ฟลาวเวอร์ 

  2,750 บาท 

ร้านอินเตอร์        
     ฟลาวเวอร์ 
    2,750 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา 
ถูกต้องและเหมาะสม 

 

304PO60-06- 
 

11. จัดจ้างเอกชนเพ่ือ
ด าเนิน 
งานในหน้าที่
ลูกจ้างประจ า 
โครงการบริหาร
ยุทธศาสตร์ จ านวน 1 
คน 
 

 86,900 บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 นางปรียา  
  แรงสาริกรรม 
  86,900 บาท 

นางปรียา 
    แรงสาริกรรม           
   86,900 บาท 
  
      

เป็นผู้เสนอราคา 
ถูกต้องและเหมาะสม 

 

304PO60-06- 
 

12. จัดซื้อหมึกพิมพ์ ส าหรับ 
 เครื่องโทรสาร 
จ านวน 4 กล่อง 

   7,490 บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 บริษัท อิน
เทอนัล 

  คอมพิวท์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 
   7,490 บาท 

บริษัท อินเทอนัล           
   คอมพิว คอร์ 
 ปอเรชั่น จ ากัด 
   7,490 บาท   

เป็นผู้เสนอราคา 
ถูกต้องและเหมาะสม 

 

304PO60-06- 
 

 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                        -5- 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

13. จัดซ้ือAdapter 
ส าหรับ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 Notebook จ านวน 
1 อัน 

 1,995.55 บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท อิน
เทอนัล 

คอมพิวท์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 
  1,995.55 
บาท 

บริษัท อิน
เทอนัล 

คอมพิวท์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 

  1,995.55 
บาท        

     
     

เป็นผู้เสนอราคา 
ถูกต้องและ
เหมาะสม 

 

304PO60-06- 
 

14. จัดท าโปสเตอร์ 
จ านวน 
8 แผ่น 

 428 บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 ร้านโปรเกรส 
     ดีไซร์ 
   428 บาท 

ร้านโปรเกรส 
     ดีไซร์           
      428 บาท 
  
      

เป็นผู้เสนอราคา 
ถูกต้องและ
เหมาะสม 

 

304PO60-06- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                             แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........พฤศจิกายน 2561.............................. 

(ชื่อหน่วยงาน)...............จัดหา-จัดซื้อ (เหมชาติ เหมพิจิตร) ........................... 
ณ .....30...........เดือน........ พฤศจิกายน......................พ.ศ..........2561........... 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ

ราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง  

1 จัดซื้อกระดาษถ่าย
เอกสาร จ านวน 20,000 
รีม 

1,960,000.- 1,455,200.- ด้วยวิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัท โอเชี่ยน เป
เปอร์ จ ากัด 
1,679,900 บาท 

บริษัท โอเชี่ยน เป
เปอร์ จ ากัด 
1,679,900 บาท 

เป็นไปตามที่หน่วยงาน
ก าหนด 

304-62-10-030 
ลว. 24 พ.ย. 2561 

2 จัดซื้อบริการเพื่อการ
รับประกันและบริการ
ทางเทคนิคส าหรับ
อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก
เครือข่าย (Firewall) 
จ านวน 3 ชุด 

1,300,000.- 1,290,000- วิธีคัดเลือก บริษัท แอ็ดวานซ์
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) 
1,177,000 บาท 

บริษัท แอ็ดวานซ์อิน
ฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
จ ากดั (มหาชน) 
1,177,000 บาท 

เป็นไปตามที่หน่วยงาน
ก าหนด 

304-62-10-032 
ลว. 6 พ.ย. 2561 

3 จัดซื้อบริการเพื่อการ
รับประกันและบริการ
ทางเทคนิค ส าหรับ
อุปกรณ์ Server Load 
Balancing จ านวน 1 
งาน  

700,000.- 711,000- วิธีคัดเลือก บริษัท เมโทรซสิ
เต็มส์คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด 690,000 
บาท 

บริษัท เมโทรซสิเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
690,000 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ถูกต้องและเหมาะสม 

304-62-10-033 
ลว. 7 พ.ย. 2561 

 

 
 
 



 
 

                                                                                             แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........พฤศจิกายน 2561.............................. 

(ชื่อหน่วยงาน)...............จัดหา-จัดซื้อ (เหมชาติ เหมพิจิตร) ........................... 
ณ .....30...........เดือน........ พฤศจิกายน......................พ.ศ..........2561........... 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ

ราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง  

4 จัดจ้างดูแลบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
รายการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

627,600.- 627,600.- วิธีคัดเลือก บริษัท จี แอด
วานซ์ เทคโนโลยี 
จ ากัด 567,600 
บาท 

บริษัท จี แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากัด 
567,600 บาท 

เป็นไปตามที่
หน่วยงานก าหนด 

304-62-10-034 
ลว. 15 พ.ย. 2561 

5 จัดซื้อบริการเพ่ือการ
รับประกันและบริการ
ทางเทคนิคส าหรับระบบ
จัดเก็บข้อมูลจารจรทาง
คอมพิวเตอร์ (Log 
System) จ านวน 1 ชุด 

700,000.- 670,000- วิธีคัดเลือก บริษัท เมโทรซิส
เต็มส์คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 
670,000 บาท 

บริษัท เมโทรซิส
เต็มส์คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด 670,000 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ถูกต้องและเหมาะสม 

304-62-10-035 
ลว. 7 พ.ย. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                 -1-                                                                 นางสาวจิตตรา  เพิงระนัย 
                                                                                                                                                  แบบ สขร.๑                                                                                                                                                                                                                                                                

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน    
(ชื่อหน่วยงาน)  กองพัสด ุ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ  2561 
 

ล าดับที ่
 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง  

1. จ้างตัดสทูผูบ้ริหารของ
มหาวิทยลัย  
จ านวน ๔๒ ตัว   

126,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ทรงสมัยราชเทวี 
2525 จ ากัด 
126,000 บ. 

บ. ทรงสมัยราชเทวี 
2525 จ ากัด 
126,000 บ. 

เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน 

304-62-07-004 
16/พฤศจิกายน/2561 

2. ซื้อรถเข็นเสริฟน้ า 
สแตนเลส 3 ชัน้  
จ านวน 2 คัน 

16,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. เจนบรรเจิด จก.
12,711.60 บ. 

บ. เจนบรรเจิด จก.
12,711.60 บ. 

เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน 

304PO62-07-00004 
30/พฤศจิกายน/2561 

3. 
 
 

ซื้อกระดุมสัญาลักษณ์  
จ านวน  ชุด  

11,100.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์ร้านค้า
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
11,000 บ. 

สหกรณ์ร้านค้า
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
11,000 บ. 

เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน 

304PO62-07-00001 
5/พฤศจิกายน/2561 

4. 
 
 

ซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน กธ-9840 นบ. 

11,030.63 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. โตโยตา้นนทบุรี 
ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า 
จก. 11,030.63 บ. 

บ. โตโยตา้นนทบุรี 
ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า 
จก. 11,030.63 บ. 

เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน 

304PO62-07-00002 
7/พฤศจิกายน/2561 

5. 
 
 

ซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน วอ-3546 กทม. 

13,640.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พี ไทรส ์
จก. 13,640 บ. 

บ. ดี เอส พี ไทรส ์
จก. 13,640 บ. 

เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน 

304PO62-07-00003 
22/พฤศจิกายน/2561 
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ล าดับที ่
 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง  

6. ซื้อแบตเตอรีร่ถยนต์
หมายเลขทะเบียน 
81-5388 นบ. 

5,600.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน 2 สหาย 
เซอร์วิส 
5,600 บาท 

ร้าน 2 สหาย เซอร์วิส 
5,600 บาท 

เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน 

11/พฤศจิกายน/2561 

7. ซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน วภ-7179 กทม. 

3,103.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จักรเพชร   
เจริญยนต์ 
3,103 บาท 
 

ร้าน จักรเพชร   
เจริญยนต์ 
3,103 บาท 
 

เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน 

11/พฤศจิกายน/2561 

8. 
 
 

ซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน กบ-2047 นบ. 

4,580.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน 2 สหาย 
เซอร์วิส 4,580 บ. 

ร้าน 2 สหาย เซอร์วิส 
4,580 บ. 

เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน 

11/พฤศจิกายน/2561 

9. 
 
 

ซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน วอ-3547 กทม. 

8,132.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จักรเพชร   
เจริญยนต์ 
8,132 บาท 
 

ร้าน จักรเพชร   
เจริญยนต์ 
8,132 บาท 
 

เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน 

11/พฤศจิกายน/2561 

10. 
 
 

ซื้อแบตเตอรีร่ถยนต์
หมายเลขทะเบียน 
กบ-2048 นบ. 

3,200.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน 2 สหาย 
เซอร์วิส 3,200 บ. 

ร้าน 2 สหาย เซอร์วิส 
3,200 บ. 

เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน 

11/พฤศจิกายน/2561 

11. 
 

ซื้อแบตเตอรีร่ถยนต์
หมายเลขทะเบียน 
นง-9279 นบ. 

2,800.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน 2 สหาย 
เซอร์วิส 2,800 บ. 

ร้าน 2 สหาย เซอร์วิส 
2,880 บ. 

เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน 

27/พฤศจิกายน/2561 

 
 

 
 



 
 

-3- 
 

ล าดับที ่
 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง  

12. ซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน กบ-7190 นบ. 

2,700.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน 2 สหาย 
เซอร์วิส 
2,700 บาท 

ร้าน 2 สหาย เซอร์วิส 
2,700 บาท 

เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน 

27/พฤศจิกายน/2561 

13. ซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน กบ-56 นบ. 

9,940.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พี ไทร์ส 
จก. 9,940 บ. 

บ. ดี เอส พี ไทร์ส 
จก. 9,940 บ. 

เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน 

27/พฤศจิกายน/2561 

14. 
 
 

ซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน นง-1,624.80 
นบ. 

1,624.80 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. โตโยตา้นนทบุรี 
ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า 
จก. 1,624.80 บ. 

บ. โตโยตา้นนทบุรี 
ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า 
จก. 1,624.80 บ. 

เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน 

27/พฤศจิกายน/2561 

15. 
 
 

ซื้อเสื้อโปโลรุ่นใหม่คละสี
ตัว จ านวน 4 ตัว  

920.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์ร้านค้า
มหาวิทยาลยัฯ 
920 บ. 

สหกรณ์ร้านค้า
มหาวิทยาลยัฯ 
920 บ. 

เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน 

5/พฤศจิกายน/2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 แบบ สขร.๑ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ...นางสาวดุษฎี  ด้วงฉิม... 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...พฤศจิกายน.. 
ชื่อหน่วยงาน...งานจัดหา-จัดซื้อ... 

วันที่...30...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ...2561... 

ที ่
งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินที ่
ซื้อ/จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อ/จ้าง 
1. จัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จ านวน    

4 รายการ 
22,300,000 22,300,000 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. หจก. ลิ้มพาณิชย์ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 
20,335,531.21 บาท 

2. บริษัท ซี.เอ.เอส.เป

เปอร์ จ ากัด รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 21,589,390 บาท 

3. บริษัท ไทยการซอง 
จ ากัด รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 

21,999,000 บาท 

หจก. ลิ้มพาณิชย์ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 20,335,531.21 
บาท 

 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตรงตาม 

เงื่อนไขท่ี 

มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

304-62-02-
069  
ลว. 1 พ.ย.61 

 


