
แบบ สขร.1

ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 26 รำยกำร 285,000.00 บท เฉพำะเจำะจง 1. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ไมโครซัมเอน็เตอร์ไพร์ส              

 รำคำที่เสนอ 26 รำยกำร = 236,397.24 บำท            

2. บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)                          

 รำคำที่เสนอ 25 รำยกำร = 230,555.04 บำท            

3. บริษทั ลีเรดโก (ประเทศไทย) จ ำกดั                      

รำคำที่เสนอ 16 รำยกำร = 108,580.39 บำท

1. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ไมโครซัมเอน็เตอร์ไพร์ส              

 รำคำที่เสนอ 26 รำยกำร = 236,397.24 บำท            

2. บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)                          

 รำคำที่ตกลงซ้ือ 3 รำยกำร = 3,017.40 บำท             

 3. บริษทั ลีเรดโก (ประเทศไทย) จ ำกดั                     

 รำคำที่ตกลงซ้ือ 6 รำยกำร = 41,339.45 บำท

เปน็รำคำต่ ำสุดของ 

แต่ละรำยกำร และไม่

เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

1. สนอ 063/2561       

ลงวันที่ 12 ก.พ. 2561   

2. สนอ 061/2561     

ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561     

3. สนอ 062/2561       

ลงวันที่ 6 ก.พ. 2561

2 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์จ ำนวน 1 รำยกำร 4,100.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ำกดั                                  

รำคำที่เสนอ 4,044.60 บำท

บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ำกดั                                  

รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,044.60 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/176         

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2561

3 จ้ำงเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองท ำน้ ำร้อน-น้ ำเยน็ จ ำนวน 1 เคร่ือง 2,996.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษทั แสงเอกซัพพลำยส์ จ ำกดั                             

รำคำที่เสนอ 2,996.00 บำท

บริษทั แสงเอกซัพพลำยส์ จ ำกดั                             

รำคำที่ตกลงจ้ำง 2,996.00 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้ำง

ศธ 6902(4)/177         

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2561

4 จ้ำงถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 120 ชุด 2,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวอไุรวรรณ  พลูออ่น                              

รำคำที่เสนอ 1,848.00 บำท

นำงสำวอไุรวรรณ  พลูออ่น                              

รำคำที่ตกลงจ้ำง 1,848.00 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้ำง

ศธ 6902(4)/179         

ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561

5 จ้ำงพมิพใ์บเสร็จรับเงิน จ ำนวน 2,000 เล่ม 90,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษทั ฟกิเกอร์ พลัส จ ำกดั                                

     รำคำที่เสนอ 58,000.00 บำท                           

 2. บริษทั โรงงำนอตุสำหกรรมกระดำษบำงปะอนิ จ ำกดั 

       รำคำที่เสนอ 85,600.00 บำท                          

  3. ณัสน ีกรำฟฟส์ิท แอนด์ อลิลัสเตรเตอร์                

       รำคำที่เสนอ 73,830.00 บำท

บริษทั ฟกิเกอร์ พลัส จ ำกดั                                    

 รำคำที่ตกลงจ้ำง 58,000.00 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้ำง

สนอ 065/2561         

ลงวันที่ 7 ก.พ. 2561

6 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร ดังนี ้                        

 1. ตรำยำงหมึกในตัว จ ำนวน 19 อนั                          

 2. ตรำยำงแบบธรรมดำ จ ำนวน 5 อนั

6,590.00 บำท เฉพำะเจำะจง พ.ีเอส.ซัพพลำย                                           

รำคำที่เสนอ 6,590.00 บำท

พ.ีเอส.ซัพพลำย                                           

รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,590.00 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้ำง

สนอ 066/2561         

ลงวันที่ 7 ก.พ. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2  เดือน มีนำคม พ.ศ.  2561



แบบ สขร.1

ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2  เดือน มีนำคม พ.ศ.  2561

7 ซ้ือหมึก จ ำนวน 6 รำยกำร ดังนี ้                                

1. หมึก 11SPC840TNBK จ ำนวน 3 ตลับ                     

2. หมึก 31ST6003TNBK จ ำนวน 2 ตลับ                     

3. หมึก HP 654X black จ ำนวน 1 ตลับ                      

4.หมึก HP 654A YELLOW จ ำนวน 1 ตลับ                   

5.หมึก HP 654A MAGENTA จ ำนวน 1 ตลับ                

6.หมึก HP 950XL Black จ ำนวน 2 ตลับ

65,037.00 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                           

     รำคำที่เสนอ รำยกำรที่ 1 -2 = 18,725.00 บำท      

2. บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)    

      รำคำที่เสนอ รำยกำรที่ 3 - 6 = 38,381.97 บำท    

 3. บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ำกดั                               

      รำคำที่เสนอ รำยกำรที่ 3 - 6 = 38,520.00 บำท

1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                           

     รำคำที่ตกลงซ้ือ 18,725.00 บำท                        

2. บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)    

      รำคำที่ตกลงซ้ือ รำยกำรที่ 3 - 5 = 35,850.35 บำท

  3. บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ำกดั                              

       รำคำที่ตกลงซ้ือ รำยกำรที่ 6 = 2,247.00 บำท

รำคำต่ ำสุดของแต่ละ

รำยกำร ไม่เกนิวงเงิน

ที่จะซ้ือ

1. สนอ 067/2561        

  ลงวันที่ 7 ก.พ. 2561   

 2. สนอ 068/2561      

 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2561    

 3. ศธ 6902(4)/174     

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2561

8 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 18 รำยกำร 35,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง 1. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ไมโครซัมเอน็เตอร์ไพร์ส              

 รำคำที่เสนอ 14 รำยกำร = 9,004.05 บำท               

 2. บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)                          

 รำคำที่เสนอ 15 รำยกำร = 9,011.00 บำท               

 3. บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ำกดั                               

 รำคำที่เสนอ 4 รำยกำร = 16,649..20 บำท

1. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ไมโครซัมเอน็เตอร์ไพร์ส              

 รำคำที่ตกลงซ้ือ 8 รำยกำร = 5,970.60 บำท              

  2. บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)                         

  รำคำที่ตกลงซ้ือ 6 รำยกำร = 2,762.00 บำท             

   3. บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ำกดั                             

   รำคำที่เสนอ 4 รำยกำร = 16,649..20 บำท

รำคำต่ ำสุดของแต่ละ

รำยกำร ไม่เกนิวงเงิน

ที่จะซ้ือ

1. สนอ 069/2561       

 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2561    

 2. ศธ 6902(4)/171     

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2561   

 3. สนอ 070/2561      

ลงวันที่ 7 ก.พ. 2561

9 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ จ ำนวน 1 คัน 3,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำยตระออน  พรหมนชุ                                       

รำคำที่เสนอ 3,000.00 บำ

นำยตระออน  พรหมนชุ                                       

รำคำที่ตกลงจ้ำง 3,000.00 บำ

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้ำง

ศธ 6902(4)/202         

 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2561

10 ซ้ือเคร่ืองพมิพ ์จ ำนวน 3 รำยกำร ดังนี ้                        

 1. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED สี แบบ 

Network      จ ำนวน 1 เคร่ือง                                  

             2. เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร์หรือ

ชนดิ LEDสี       จ ำนวน 1 เคร่ือง                               

                3. เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร์

หรือชนดิ LED        ขำวด ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง

38,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                           

     รำคำที่เสนอ 35,096.00 บำท                            

 2. บริษทั สหธุรกจิ จ ำกดั                                     

     รำคำที่เสนอ 37,022.00 บำท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                              

  รำคำที่ตกลงซ้ือ 35,096.00 บำท

คุณสมบติัถูกต้อง  

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

สนอ 071/2561           

ลงวันที่ 8 ก.พ. 2561



แบบ สขร.1

ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2  เดือน มีนำคม พ.ศ.  2561

11 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 6,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั โฮม ไอท ีเซอร์วิส                         

 รำคำที่เสนอ 5,885.00 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั โฮม ไอท ีเซอร์วิส                         

 รำคำที่เสนอ 5,885.00 บำท

เปน็รำคำเหมำะสม  

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้ำง

สนอ 072/2561          

ลงวันที่ 9 ก.พ. 2561

12 ซ้ือหมึก จ ำนวน 8 รำยกำร ดังนี ้                                

1. 11SPC430TNBK จ ำนวน 1 กล่อง                           

2. 11SPC430TNCY จ ำนวน 1 กล่อง                          

 3. 11SPC430TNMG จ ำนวน 1 กล่อง                         

4. 11SPC430TNYL จ ำนวน 1 กล่อง                          

5. 91XCT201632 CYAN จ ำนวน 2 กล่อง                    

6. 91XCT201633 BLACK จ ำนวน 2 กล่อง                   

7. 91XCT201634 MAGENTA จ ำนวน 2 กล่อง              

8. 91XCT201635 YELLOW จ ำนวน 2 กล่อง

70,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                          

 รำคำที่เสนอ รำยกำรที่ 1-4 = 36,166.00 บำท           

2. บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

รำคำที่เสนอ รำยกำรที่ 5-8 = 30,409.40 บำท

1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                          

 รำคำที่ตกซ้ือ รำยกำรที่ 1-4 = 36,166.00 บำท          

 2. บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

รำคำที่ตกลงซ้ือ รำยกำรที่ 5-8 = 30,409.40 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

1. สนอ 073/2561       

ลงวันที่ 9 ก.พ. 2561     

2. สนอ 074/2561       

ลงวันที่ 9 ก.พ. 2561

13 จ้ำงตัดชุดสูทส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ จ ำนวน 3 ชุด    9,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำยวันชัย  เต็มธนทรัพย ์                                     

 รำคำที่เสนอ 9,000.00 บำท

นำยวันชัย  เต็มธนทรัพย ์                                     

 รำคำที่ตกลงจ้ำง 9,000.00 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้ำง

สนอ 075/2561          

ลงวันที่ 12 ก.พ. 2561

14 จ้ำงเหมำบริกำรรถบสั จ ำนวน 1 คัน 10,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษทั ป.ชัยสิทธิ ์จ ำกดั                                        

 รำคำที่เสนอ 9,000.00 บำท

บริษทั ป.ชัยสิทธิ ์จ ำกดั                                        

 รำคำที่ตกลงจ้ำง 9,000.00 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้ำง

สนอ 076/2561          

ลงวันที่ 14 ก.พ. 2561

15 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 11 รำยกำร 7,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษทั ไดซี จ ำกดั                                           

 รำคำที่เสนอ 3 รำยกำร = 2,118.00 บำท                 

 2. พ.ีเอส.ซัพพลำย                                             

รำคำที่เสนอ 8 รำยกำร = 4,900.00 บำท

1. บริษทั ไดซี จ ำกดั                                           

 รำคำที่ตกลงจ้ำง 3 รำยกำร = 2,118.00 บำท            

 2. พ.ีเอส.ซัพพลำย                                             

รำคำที่ตกลงจ้ำง 8 รำยกำร = 4,900.00 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้ำง

ศธ 6902(4)/231         

 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2561



แบบ สขร.1

ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2  เดือน มีนำคม พ.ศ.  2561

16 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 3 รำยกำร 5,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษทั อรุณพง จ ำกดั                                       

รำคำที่เสนอ 1 รำยกำร = 3,520.30 บำท                  

2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส           

รำคำที่เสนอ 2 รำยกำร = 1,230.50 บำท

1. บริษทั อรุณพง จ ำกดั                                       

รำคำที่ตกลงซ้ือ 1 รำยกำร = 3,520.30 บำท              

2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส           

รำคำที่ตกลงซ้ือ 2 รำยกำร = 1,230.50 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902 (4) /210       

 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2561

17 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 5 รำยกำร 25,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง 1. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส             

 รำคำที่เสนอ 24,342.50 บำท                               

2. บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)                          

 รำคำที่เสนอ 35,743.89 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส              

รำคำที่ตกลงซ้ือ 24,342.50 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

สนอ 077/2561          

ลงวันที่ 14 ก.พ. 2561

18 จ้ำงพมิพแ์บบฟอร์ม จ ำนวน 3 รำยกำร 200,000.00 193,242 เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิริวัฒนำซีเคียวริต้ีพร้ินท ์จ ำกดั                      

 รำคำที่เสนอ 193,242.00 บำท

บริษทั ศิริวัฒนำซีเคียวริต้ีพร้ินท ์จ ำกดั                      

 รำคำที่ตกลงจ้ำง 193,242.00 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

สนอ 051/2561           

ลงวันที่ 7 ก.พ. 2561

19 ซ้ือเคร่ืองฟอกอำกำศ จ ำนวน 2 รำยกำร 242,800.00 220,000 เฉพำะเจำะจง 1. บริษทั อ.ีเอ.คิว. มำร์เกต็ต้ิง จ ำกดั                         

   รำคำที่เสนอ 216,000.00 บำท                            

 2. บริษทั บ-ีเวลล์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั               

 รำคำที่เสนอ 220,000.00 บำท

บริษทั อ.ีเอ.คิว. มำร์เกต็ต้ิง จ ำกดั                            

รำคำที่ตกลงซ้ือ 216,000.00 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

สนอ 049/2561          

ลงวันที่ 2 ก.พ. 2561

20 จ้ำงลับมีดเคร่ืองตัดกระดำษ จ ำนวน 3 เล่ม 3,210.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษทั พรพำนชิ จ ำกดั                                         

รำคำที่เสนอ 3,210.00 บำท

บริษทั พรพำนชิ จ ำกดั                                         

รำคำที่ตกลงจ้ำง 3,210.00 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้ำง

ศธ 6902(4)/252         

ลงวันที่ 14 ก.พ. 2561

21 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพมิพ ์จ ำนวน 1 เคร่ือง                          

 หมำยเลข 7440-002-300

28,355.00 บำท เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั โฮม ไอท ีเซอร์วิส                         

 รำคำที่เสนอ 28,355.00 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั โฮม ไอท ีเซอร์วิส                         

 รำคำที่ตกจ้ำง 28,355.00 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

สนอ 080/2561          

ลงวันที่ 16 ก.พ. 2561

22 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 10 รำยกำร 10,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)                              

  รำคำที่เสนอ 5,900.00 บำท

บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)                              

  รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,900.00 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

สนอ 081/2561          

ลงวันที่ 19 ก.พ. 2561



แบบ สขร.1

ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2  เดือน มีนำคม พ.ศ.  2561

23 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม จ ำนวน 3 รำยกำร 60,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวอไุรวรรณ  พลูออ่น                              

รำคำที่เสนอ 17,606.25 บำท

นำงสำวอไุรวรรณ  พลูออ่น                              

รำคำที่ตกลงจ้ำง 17,606.25 บำท

เปน้รำคำที่เหมำะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้ำง

สนอ 082/2561          

ลงวันที่ 19 ก.พ. 2561

24 จ้ำงซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำกดั 1 เคร่ือง 35,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                              

 รำคำที่เสนอ 34,184.36 บำท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                              

 รำคำที่ตกลงจ้ำง 34,184.36 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้ำง

สนอ 083/2561          

ลงวันที่ 19 ก.พ. 2561

25 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ ำนวน 13 รำยกำร 95,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                           

  รำคำที่เสนอ 5 รำยกำร = 64,071.60 บำท              

 2. บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ำกดั                               

 รำคำที่เสนอ 8 รำยกำร = 29,917.20 บำท

1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                           

  รำคำที่ตกลงซ้ือ 5 รำยกำร = 64,071.60 บำท           

    2. บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ำกดั                            

    รำคำที่ตกลงซ้ือ 8 รำยกำร = 29,917.20 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

1. สนอ 084/2561        

 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2561  

2. สนอ 085/2561       

 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2561

26 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 9 รำยกำร 15,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                           

  รำคำที่เสนอ 2 รำยกำร = 8,560.00 บำท                 

 2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 รำคำที่เสนอ 6 รำยกำร = 4,868.50 บำท                 

3. พ.ีเอส.ซัพพลำย                                             

รำคำที่เสนอ 1 รำยกำร = 1,100.00 บำท

1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                           

  รำคำที่ตกลงซ้ือ 2 รำยกำร = 8,560.00 บำท            

 2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 รำคำที่ตกลงซ้ือ 6 รำยกำร = 4,868.50 บำท             

 3. พ.ีเอส.ซัพพลำย                                             

รำคำที่ตกลงซ้ือ 1 รำยกำร = 1,100.00 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

1. สนอ 086/2561       

ลงวันที่ 26 ก.พ. 2561   

2. ศธ 6902(4)/287      

 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2561

27 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ ำนวน 8 รำยกำร 91,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                              

 รำคำที่เสนอ 90,607.60 บำท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                              

 รำคำที่ตกลงซ้ือ 90,607.60 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

สนอ 087/2561          

ลงวันที่ 26 ก.พ. 2561

28 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ ำนวน 6 รำยกำร 24,500.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ำกดั                                  

รำคำที่เสนอ 24,331.80 บำท

บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ำกดั                                  

รำคำที่ตกลงซ้ือ 24,331.80 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

สนอ 091/2561          

ลงวันที่ 27 ก.พ. 2561

29 จ้ำงถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 100 ชุด 1,600.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวอไุรวรรณ พลูออ่น                                    

รำคำที่เสนอ 1,540.00 บำท

นำงสำวอไุรวรรณ พลูออ่น                                    

รำคำที่ตกลงจ้ำง 1,540.00 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้ำง

ศธ 6902(4)/300         

ลงวันที่ 22 ก.พ. 2561



แบบ สขร.1

ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2  เดือน มีนำคม พ.ศ.  2561

30 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 6 รำยกำร  7,300.00 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)                           

     รำคำที่เสนอ 7,064.41 บำท                              

 2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

     รำคำที่เสนอ 6,848.00 บำท

1. บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)                           

     รำคำที่ตกลงซ้ือ 4 รำยกำร 4,179.73 บำท            

 2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

     รำคำที่ตกลงซ้ือ 2 รำยกำร 2,461.00 บำท

เปน็รำคำที่เหมำะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่ขอซ้ือ

ศธ 6902(4)/307         

ลงวันที่ 26 ก.พ. 2561


