
แบบ สขร.1

ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือกล่องเกบ็เอกสาร จ านวน 100 กล่อง 7,250.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                       

ราคาที่เสนอ 7,032.04 บาท

บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                       

ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,032.04 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000000433      

ลงวันที่ 2 พ.ค. 2561

2 จ้างตรวจเช็คเคร่ืองบนัทกึกล้องวงจรปดิ 1,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.จี.ดี.อนิเตอร์ เทรดด้ิง จ ากดั                   

 ราคาที่เสนอ 1,284.00 บาท

บริษทั เอส.จี.ดี.อนิเตอร์ เทรดด้ิง จ ากดั                   

 ราคาที่ตกลงจ้าง 1,284.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ศธ 6902(4)/539        

ลงวันที่ 27 เม.ย. 2561

3 จ้างเหมาบริการหอ้งประชุมพร้อมอปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ 7,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยลั ครูป พทัยา                    

 ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท

โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยลั ครูป พทัยา                    

 ราคาที่ตกลงจ้าง 7,000.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

บนัทกึข้อความ           

ลงวันที่ 1 พ.ค. 2651

4 จ้างท าของ 2 รายการ ดังนี ้                                      

1. โล่อคริลิค จ านวน 7 อนั                                       

2. ช่อดอกไม้แบบมือถือและติดหนา้อก จ านวน 7 อนั

13188.00 บาท เฉพาะเจาะจง 1. นารายณ์ทอง                                         

ราคาที่เสนอรายการที่ 1 = 8,400.00 บาท               

2. นายณัฐธนกฤต  ตองแกว้                           

ราคาที่เสนอรายการที่ 2 = 4,200.00 บาท

1. นารายณ์ทอง                                         

ราคาที่ตกลงจ้างรายการที่ 1 = 8,400.00 บาท          

2. นายณัฐธนกฤต  ตองแกว้                           

ราคาที่ตกลงจ้างรายการที่ 2 = 4,200.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

1. PO 3000000500     

 ลงวันที่ 4 พ.ค. 2561    

 2. PO 3000000501     

 ลงวันที่ 4 พ.ค. 2561

5 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 4 รายการ 49,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                       

ราคาที่เสนอ 47,187.00 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                       

ราคาที่ตกลงซ้ือ 47,187.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000000503      

ลงวันที่ 4 พ.ค. 2561

6 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ ดังนี ้                     

1. กระเปา๋พลาสติก A4 สีส้ม จ านวน 10 เล่ม                 

2. กระเปา๋พลาสติก A4 สีน้ าเงิน จ านวน 10 เล่ม             

3. ตู้เกบ็เอกสารพลาสติก 5 ชัน้ สีขาว-ฟา้ จ านวน 2 ตู้      

 4. ตู้เกบ็เอกสารพลาสติก 5 ชัน้ สีด า-เทา จ านวน 1 ตู้

4,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส         

ราคาที่เสนอ 4,001.80 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส         

ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,001.80 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ศธ 6902(4)/562        

ลงวันที่ 2 พ.ค. 2561

7 ซ้ือตลับเมตร จ านวน 1 อนั 1,890.00 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส         

ราคาที่เสนอ 1,890.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส         

ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,890.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/565        

ลงวันที่ 4 พ.ค. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  1  เดือน มิถุนำยน พ.ศ.  2561



แบบ สขร.1

ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  1  เดือน มิถุนำยน พ.ศ.  2561

8 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 5 รายการ ดังนี ้                     

1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สีม่วง 20 แพค็       

 2. โพสต์อทิแฟล็กซ์ 0.5*1.7 นิว้ 683-5CFB 20 หอ่         

 3. ซองเอกสารสีน้ าตาล ขนาด 14.5*17.5 นิว้ 2 แพค็      

 4. ซองถนอมเอกสาร 11 รู A4 2 แพค็                         

 5. แผ่นพลาสติกท าปก A4 ใส 2 แพค็

13,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส      

ราคาที่เสนอ 12,925.60 บาท                              

2. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                    

ราคาที่เสนอ 12,320.00 บาท

1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส      

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 2 และ 5 = 1,262.60 บาท  

 2. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                    

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 1,3,4 = 10,892.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

1. PO 3000000594     

 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2561    

 2. PO 3000000592     

 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2561

9 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 11 รายการ ดังนี ้                   

1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สีฟา้ออ่น 30 รีม     

 2. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สีม่วงออ่น 40 รีม    

 3. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สีเหลือง 30 รีม      

 4. โพสต์อทิแฟล็กซ์ No.683-5CFB 30 แพค็                  

 5. ถ่านไฟฉายอคัลาไลน ์ขนาด AA 20 แพค็                  

 6. ถ่านไฟฉายอคัลาไลน ์ขนาด AAA 15 แพค็                

  7. กระดาษการ์ด A4 160 แกรม สีงาช้าง 6 แพค็           

 8. สติกเกอร์กระดาษขาวด้านขนาด 99*68 มม. 4 กล่อง   

  9. สติกเอน็โนต้ EP-3030-6 20 แพค็                        

10. สติกเอน็ 21203 10 แพค็                                 

11. กระดาษถ่ายเอกสาร A3 80 แกรม  20 รีม

28,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส      

ราคาที่เสนอ 27,723.70 บาท                              

2. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                    

ราคาที่เสนอ 31,028.97 บาท

1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส      

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 1,4-7,11 = 13,546.20 บาท 

  2. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                    

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 2-3,8-10 = 12,984.47 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

1. PO 3000000593     

 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2561    

 2. PO 3000000595     

 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2561

10 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 3 รายการ 89,559.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                       

ราคาที่เสนอ 89,559.00 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                       

ราคาที่ตกลงซ้ือ 89,559.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000000608      

ลงวันที่ 8 พ.ค. 2561



แบบ สขร.1

ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  1  เดือน มิถุนำยน พ.ศ.  2561

11 ซ้ือไส้กรองพร้อมทอ่น าน้ า 1 ชุด 5,150.00 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอน็แอนด์เจโกลบอล                 

ราคาที่เสนอ 5,150.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอน็แอนด์เจโกลบอล                 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,150.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000000621      

ลงวันที่ 9 พ.ค. 2561

12 ซ้ือวัสดุการพมิพ ์จ านวน 4 รายการ                             

1. ชุดท าความร้อนเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 ชุด                    

2. ชุดสร้างภาพสามสีเคร่ืองพมิพ ์1 ชุด                         

 3. ชุดสร้างภาพสีด าเคร่ืองพมิพ ์1 ชุด                         

 4. กล่องเกบ็กากหมึกเคร่ืองพมิพ ์2 กล่อง

58,112.77 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                       

ราคาที่เสนอ 58,112.77 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                       

ราคาที่ตกลงซ้ือ 58,112.77 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000000622      

ลงวันที่ 9 พ.ค. 2561

13 ซ้ือไส้กรองพร้อมทอ่น าน้ า 1 ชุด 4,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามคูลเลอร์ มาร์ทแอนด์ เซอร์วิส          

ราคาที่เสนอ 3,317.00 บาท

บริษทั สยามคูลเลอร์ มาร์ทแอนด์ เซอร์วิส          

ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,317.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000000704      

ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561

14 จ้างท าตรายาง 7 อนั 3,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง พ.ีเอส.ซัพพลาย                                           

ราคาที่เสนอ 2,470.00 บาท

พ.ีเอส.ซัพพลาย                                           

ราคาที่ตกลงจ้าง 2,470.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ที่ศธ 6902(4)/576      

ลงวันที่ 8 พ.ค. 2561

15 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ ์2 เคร่ือง 41,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โฮม ไอท ีเซอร์วิส                  

ราคาที่เสนอ 39,269.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โฮม ไอท ีเซอร์วิส                  

ราคาที่ตกลงจ้าง 39,269.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000000694      

ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561

16 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ ดังนี ้                                

 1. ปล๊ักไฟปอ้งกนัไฟกระชาก 5 ช่อง 2 USB                  

 2. ที่เกบ็สายไฟสีขาวยาว 10 เมตร

7,900.00 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส          

ราคาที่เสนอ 6,334.40 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส          

ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,334.40 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000000725      

ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561

17 ซ้ือครุภณัฑ์ จ านวน 3 รายการ ดังนี ้                            

1. โทรศัพทม์ีสาย 2 เคร่ือง                                       

 2. โทรศัพทไ์ร้สาย 2 เคร่ือง                                     

 3. พดัลมแบบติดผนงั ขนาด 16 นิว้ 2 เคร่ือง

15,600.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                       

ราคาที่เสนอ 14,400.00 บาท

บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                       

ราคาที่ตกลงซ้ือ 14,400.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000000724      

ลงวันที่ 15 พ.ค. 2561

18 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 18,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายตระออน  พรหมนชุ                                

ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

นายตระออน  พรหมนชุ                                

ราคาที่ตกลงจ้าง 15,000.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ที่ศธ 6902(4)/588      

ลงวันที่ 9 พ.ค. 2561



แบบ สขร.1

ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  1  เดือน มิถุนำยน พ.ศ.  2561

19 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ ์1 เคร่ือง 12,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โฮม ไอท ีเซอร์วิส                  

ราคาที่เสนอ 11,502.50 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โฮม ไอท ีเซอร์วิส                  

ราคาที่ตกลงจ้าง 11,502.50 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000000955      

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561

20 ซ้ือวัสดุ จ านวน 8 รายการ ดังนี ้                                

 1. หมึกพมิพ ์HP CE285A จ านวน 4 กล่อง                   

2. หมึกพมิพ ์HP CF360A จ านวน 4 กล่อง                    

3. หมึกพมิพ ์HP CF361A จ านวน 3 กล่อง                    

4. หมึกพมิพ ์HP CF362A จ านวน 3 กล่อง                    

5. หมึกพมิพ ์HP CF363A จ านวน 3 กล่อง                    

6. หมึกพมิพ ์HP CZ637AA จ านวน 4 กล่อง                 

 7. หมึกพมิพ ์HP CZ638AA จ านวน 4 กล่อง                 

 8. กล่องเกบ็กากหมึก จ านวน 1 กล่อง

87,943.30 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั                             

ราคาที่เสนอ 87,943.30 บาท                              

2. บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

ราคาที่เสนอ 90,593.20 บาท

1. บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั                             

ราคาที่ตกลงซ้ือ รายการที่ 1-5, 8 = 85,032.90 บาท  

2. บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

ราคาที่ตกลงซ้ือ รายการที่ 6-7 = 2,653.60 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

1. PO 3000000956     

 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561   

  2. PO 3000000973    

  ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561

21 ซ้ือวัสดุ จ านวน 4 รายการ ดังนี ้                                

 1. ซองน้ าตาล 10 x 15" จ านวน 20 แพค                    

2. ลวดเยบ็กระดาษ 23/15 จ านวน 30 กล่อง                 

3. ลวดเยบ็กระดาษ 23/20 จ านวน 30 กล่อง                 

4. หมึกเติมตรายาง สีด า จ านวน 10 ขวด

9,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส       

ราคาที่เสนอ รายการที่ 1-3 = 7,115.50 บาท           

2. บริษทั ไดซี จ ากดั                                      

ราคาที่เสนอ รายการที่ 4 = 1,016.50 บาท

1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส       

ราคาที่ตกลงซ้ือ รายการที่ 1-3 = 7,115.50 บาท        

2. บริษทั ไดซี จ ากดั                                      

ราคาที่ตกลงซ้ือ รายการที่ 4 = 1,016.50 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/652        

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561

22 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ ดังนี ้                                

 1. ผ้าหมึกริบบอน จ านวน 5 ม้วน                              

2. กระดาษสติกเกอร์ จ านวน 5 ม้วน

1,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ บสิซิเนส โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิสเซส 

จ ากดั  ราคาที่เสนอ 1,391.00 บาท

บริษทั แอดวานซ์ บสิซิเนส โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิสเซส 

จ ากดั  ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,391.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/651        

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561

23 ซ้ือไส้กรองเคร่ืองฟอกอากาศ จ านวน 6 ชิน้ 9,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั อ.ีเอ.อซ่ีี จ ากดั                                   

ราคาที่เสนอ 8,346.00 บาท

บริษทั อ.ีเอ.อซ่ีี จ ากดั                                   

ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,346.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/663        

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2561



แบบ สขร.1

ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  1  เดือน มิถุนำยน พ.ศ.  2561

24 จ้างท าตรายาง 7 อนั 3,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง พ.ีเอส.ซัพพลาย                                           

ราคาที่เสนอ 2,160.00 บาท

พ.ีเอส.ซัพพลาย                                           

ราคาที่ตกลงจ้าง 2,160.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ศธ 6902(4)/649        

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561

25 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ ดังนี ้                                

 1. กระดาษ A3 จ านวน 10 รีม                                  

 2. เทปขุน่ จ านวน 2 ม้วน

5,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส              

ราคาที่เสนอ 3,376.92 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส              

ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,376.92 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/650        

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561

26 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ ดังนี ้                                

 1. สายชาร์จแบตเตอร่ีคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 ชุด            

 2. ตรายาง จ านวน 6 อนั

5,610.00 บาท เฉพาะเจาะจง 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส          

 ราคาที่เสนอรายการที่ 1 = 3,210.00 บาท              

 2. พ.ีเอส.ซัพพลาย                                           

 ราคาที่เสนอรายการที่ 2 = 2,295.00 บาท

1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส          

 ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 1 = 3,210.00 บาท           

  2. พ.ีเอส.ซัพพลาย                                          

  ราคาที่ตกลงซ้ือเสนอรายการที่ 2 = 2,295.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/673        

ลงวันที่ 24 พ.ค. 2561

27 ซ้ือเคร่ืองพมิพบ์าร์โค้ด จ านวน 5 เคร่ือง 69,600.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ บสิซิเนส โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิสเซส 

จ ากดั  ราคาที่เสนอ 40,125.00 บาท

บริษทั แอดวานซ์ บสิซิเนส โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิสเซส 

จ ากดั  ราคาที่ตกลงซ้ือ 40,125.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000001192      

ลงวันที่ 30 พ.ค. 2561

28 ซ้ือวัสดุการพมิพ ์จ านวน 9 รายการ 98,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                            

 ราคาที่เสนอ 97,041.51 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                            

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 97,041.51 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000001193      

ลงวันที่ 30 พ.ค. 2561

29 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์จ านวน 12 รายการ 98,100.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)     

 ราคาที่เสนอ 94,772.04 บาท

บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)     

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 94,772.04 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000001194      

ลงวันที่ 30 พ.ค. 2561

30 ซ้ือวัสดุ จ านวน 12 รายการ 50,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส              

ราคาที่เสนอ 38,500.74 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส              

ราคาที่ตกลงซ้ือ 38,500.74 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000001196      

ลงวันที่ 30 พ.ค. 2561

31 ซ้ือวัสดุ จ านวน 7 รายการ 9,800.00 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส              

ราคาที่เสนอ 9,704.90 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส              

ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,704.90 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/702        

ลงวันที่ 30 พ.ค. 2561

32 ซ้ือวัสดุ จ านวน 4 รายการ 22,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส              

ราคาที่เสนอ 9,999.15 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส              

ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,999.15 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/709        

ลงวันที่ 31 พ.ค. 2561



แบบ สขร.1

ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  1  เดือน มิถุนำยน พ.ศ.  2561

33 จ้างติดฟล์ิมกรองแสง 9,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ฟล์ิม                                                

 ราคาที่เสนอ 8,827.50 บาท

บริษทั กูด๊ฟล์ิม                                                

 ราคาที่ตกลงจ้าง 8,827.50 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ศธ 6902(4)/710        

ลงวันที่ 31 พ.ค. 2561

34 ซ้ือวัสดุ จ านวน 4 รายการ 3,800.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                        

ราคาที่เสนอ 1,739.00 บาท

บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                        

ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,739.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/711        

ลงวันที่ 31 พ.ค. 2561

35 จ้างถ่ายเอกสาร 5 รายการ 6,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอไุรวรรณ  พลูออ่น                                 

ราคาที่เสนอ 5,472.00 บาท

นางสาวอไุรวรรณ  พลูออ่น                                 

ราคาที่ตกลงจ้าง 5,472.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ศธ 6902(4)/712        

ลงวันที่ 31 พ.ค. 2561

36 ซ้ือชุดท าความร้อนเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 ชุด 16,307.87 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                            

 ราคาที่เสนอ 16,307.87 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                            

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 16,307.87 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000001277      

ลงวันที่ 31 พ.ค. 2561

37 ซ้ือชุดสร้างภาพเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 ชุด 22,032.37 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                            

 ราคาที่เสนอ 22,032.37 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                            

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 22,032.37 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000001278      

ลงวันที่ 31 พ.ค. 2561

38 ซ้ือวัสดุส้ินเปล้ือง 2 รายการ 2,340.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                            

 ราคาที่เสนอ 2,330.46 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                            

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,330.46 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/705        

ลงวันที่ 30 พ.ค. 2561


