
ล ำดั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลที่คัดเลิอก เลขที่และวันที่ของ
1 ซ้ือวัสดุ 4 รายการ ดังนี ้                                             

1. ปล๊ักไฟสามตา 4 ช่อง ยาว 5 เมตร จ านวน 1 อนั            

 2. หมึกเคร่ืองพมิพ ์HP CE255A จ านวน 2 กล่อง               

  3. หมึกเคร่ืองพมิพริ์โก ้11SPC311TNBK จ านวน 2 กล่อง    

 4. หมึกเคร่ืองพมิพริ์โก ้11SPC311TNBK จ านวน 2 กล่อง

19,855.53 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                     

ราคาที่เสนอรายการที่ 1 =  456.43 บาท                  

2. บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั                          

ราคาที่เสนอรายการที่ 2 = 9,180.60 บาท                 

3. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                       

ราคาที่เสนอรายการที่ 3 -4  = 10,218.50 บาท

1. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                     

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 1 =  456.43 บาท          

 2. บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั                         

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 2 = 9,180.60 บาท         

3. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                      

 ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 3 -4  = 10,218.50 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

1. PO3000002423   

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2561  

2. PO3000002424 

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2561  

3. PO3000002425  

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2561

2 จ้างพมิพใ์บแจ้งผลการศึกษา (ทบ.12) จ านวน 30,000 ชุด 60,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาต้าโปรดักส์ ทอปปงั ฟอร์ม จ ากดั               

ราคาที่เสนอ 41,409.00 บาท

บริษทั ดาต้าโปรดักส์ ทอปปงั ฟอร์ม จ ากดั             

  ราคาที่ตกลงจ้าง 41,409.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000002437      

ลงวันที่ 1 ก.ค. 2561

3 จ้างพมิพซ์องจดหมาย จ านวน 3 รายการ 45,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยการซอง จ ากดั                               

ราคาที่เสนอ 40,900.00 บาท

บริษทั ไทยการซอง จ ากดั                               

ราคาที่ตกลงจ้าง 40,900.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000002616      

ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561

4 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 10 รายการ ดังนี ้                           

 1. หมึกพมิพ ์HP CC530A จ านวน 3 กล่อง                     

2.หมึกพมิพ ์HP CC531A จ านวน 3 กล่อง                      

3.หมึกพมิพ ์HP CC532A จ านวน 3 กล่อง                       

4.หมึกพมิพ ์HP CC533A จ านวน 3 กล่อง                       

 5. หมึกพมิพ ์HP 79A จ านวน 4 กล่อง                           

 6. หมึกพมิพ ์Samsung 104S จ านวน 4 กล่อง                 

  7. หมึกพมิพ ์HP CE255A จ านวน 2 กล่อง                     

 8. หมึกถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า TK8509C จ านวน 2 กล่อง    

 9.  หมึกถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า TK8509Y จ านวน 2 กล่อง    

 10.หมึกถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า TK8509M จ านวน 2 กล่อง

98,386.50 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั                                 

ราคาที่เสนอ 96,524.70 บาท

บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั                                

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 96,524.70 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000002738      

ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561

5 ซ้ือวัสดุจัดเล้ียง จ านวน 5 รายการ ดังนี ้                          

 1.  โถแกว้ใช้กบัเคร่ืองชงกาแฟแบบหยด 1 โถ                   

    2. ช้อนกาแฟสแตนเลส 200 ด้าม                               

   3. ส้อมของหนวานสแตนเลส 200 ด้าม                         

   4.  ถ้วยกาแฟกระเบื้องพร้อมจานรอง 200 ชุด                

    5. จานขนมขนาด 6 นิว้ 200 ใบ

109,200.00 

บาท

เฉพาะเจาะจง 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัมเอน็เตอร์ไพร์ส         

ราคาที่เสนอรายการที่ 1 -3 = 15,889.50 บาท         2.

 บริษทั ยไูนเต็ด เทเบิ้ลแวร์ จ ากดั                       

ราคาที่เสนอรายการที่ 4 - 5 = 60,000.00 บาท

1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัมเอน็เตอร์ไพร์ส         

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 1 -3 = 15,889.50 บาท    

  2. บริษทั ยไูนเต็ด เทเบิ้ลแวร์ จ ากดั                    

   ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 4 - 5 = 60,000.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

1. PO 3000002737   

   ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561

     2. PO 

3000002739      ลง

วันที่ 9 ก.ค. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  1  เดือน สิงหำคม พ.ศ.  2561



ล ำดั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลที่คัดเลิอก เลขที่และวันที่ของ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  1  เดือน สิงหำคม พ.ศ.  2561

6 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 76 เล่ม 7,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเลยป์รินส์                                                 

ราคาที่เสนอ 7,272.00 บาท

ร้านเลยป์รินส์                                                

 ราคาที่ตกลงจ้าง 7,272.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ศธ 6902(4)/900      

ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561

7 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง 14,017.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นทโ์ซลูชัน่ส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั ราคาที่เสนอ 14,017.00 บาท

บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นทโ์ซลูชัน่ส์ (ประเทศไทย)

 จ ากดั ราคาที่ตกลงจ้าง 14,017.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000002788      

ลงวันที่ 10 ก.ค. 2561

8 จ้างพมิพใ์บเสร็จรับเงิน 20,000 ชุด 8,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ ากดั 

ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท

บริษทั โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ ากดั 

ราคาที่ตกลงจ้าง 8,000.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000002864      

ลงวันที่ 12 ก.ค. 2561

9 ซ้ือครุภณัฑ์ 6 รายการ ดังนี ้                                         

 1. ชุดโต๊ะท างานแบบต่อตู้ข้าง 1 ชุด                              

 2. กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล 1 ตัว                          

 3. เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟา้    

  1 เคร่ือง                                                              

 4. กล้องวงจรปดิ 2 ตัว พร้อมติดต้ัง                               

  5. เคร่ืองสแกนนิว้ 1 ชุด                                            

 6. อปุกรณ์จัดเกบ็ข้อมูล Synology NAS 1 ชุด

158,500.00 141822.84 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ร้อกเวิธ จ ากดั (มหาชน)                           

 ราคาที่เสนอรายการที่ 1 = 18,630.84 บาท              

 2. บริษทั แคนนอนมาร์เกต็ต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั      

 ราคาที่เสนอรายการที่ 2 = 53,000.00 บาท              

 3. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโครซัมเอน็เตอร์ไพร์ส              

 ราคาที่เสนอรายการที่ 3 = 15,194.00 บาท               

 4. บ. คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ซัพพลายส์ จก 

ราคาที่เสนอรายการที่ 4-5 = 33,705.00 บาท            

5. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                      

 ราคาที่เสนอรายการที่ 6 = 21,293.00 บาท

1. บริษทั ร้อกเวิธ จ ากดั (มหาชน)                       

 ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 1 = 18,630.84 บาท      

 2. บริษทั แคนนอนมาร์เกต็ต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  

 ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 2 = 53,000.00 บาท      

 3. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโครซัมเอน็เตอร์ไพร์ส          

 ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 3 = 15,194.00 บาท      

 4. บ. คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ซัพพลายส์ จก

 ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 4-5 = 33,705.00 บาท    

 5. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                 

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 6 = 21,293.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

1. PO3000002978 

ลงวันที่ 17 ก.ค. 2561 

2. PO3000002980 

ลงวันที่ 17 ก.ค. 2561 

3. PO3000002982 

ลงวันที่ 17 ก.ค. 2561 

4. PO3000002983 

ลงวันที่ 17 ก.ค. 2561 

5. PO3000002985 

ลงวันที่ 17 ก.ค. 2561

10 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 3 กล่อง 13,770.90 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั เดลต้า คอมพวิเตอร์ จ ากดั                      

ราคาที่เสนอ 11,074.50 บาท

บริษทั เดลต้า คอมพวิเตอร์ จ ากดั                      

ราคาที่ตกลงซ้ือ 11,074.50 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000003027     

ลงวันที่ 17 ก.ค. 2561



ล ำดั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลที่คัดเลิอก เลขที่และวันที่ของ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  1  เดือน สิงหำคม พ.ศ.  2561

11 ซ้ือครุภณัฑ์ 3 รายการ ดังนี ้                                        

 1. อปุกรณ์จัดเกบ็ข้อมูล 1 เคร่ือง                                  

 2. เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ชนดิ LED ขาวด า 2 เคร่ือง               

 3. เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์สี ส าหรับกระดาษ A3 1 เคร่ือง

112,600.00บาท 97,156.00 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                 

ราคาที่เสนอรายการที่ 1-3 = 95,123.00 บาท            

2. บริษทั คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากดั ราคาที่เสนอรายการที่ 1-3 = 107,321.00 บาท    

    3.บริษทั เอสซีทซิีสเต็มส์ จ ากดั                           

ราคาที่เสนอรายการที่ 2-3 = 80,892.00 บาท

บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                 

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 1-3 = 95,123.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000003028      

ลงวันที่ 17 ก.ค. 2561

12 ซ้ือวัสดุ 9 รายการ ดังนี ้                                             

1. หมึกพมิพริ์โก ้11SPC311TNBK  1 กล่อง                     

 2. หมึกพมิพริ์โก ้11SPC311TNYL  2 กล่อง                     

 3. หมึกพมิพ ์HP CE 285AC         2 กล่อง                     

 4. โพสอทินอีอนคัดเลอร์ 3*3        1 แพค                      

 5. กระดาษการ์ดสี 180 แกรม สีฟา้ 2 แพค                      

 6. กระดาษการ์ดสี 180 แกรม สีชมพ ู2 แพค                    

 7. กระดาษการ์ดสี 150 แกรม สีฟา้ 2 แพค                      

 8. กระดาษการ์ดสี 150 แกรม สีเขียว 2 แพค                   

 9. กระดาษการ์ดสี 150 แกรม สีชมพ ู2 แพค

19,742.00 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                           

 ราคาที่เสนอรายการที่ 1-2 = 13,589.00 บาท            

2. บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั                          

ราคาที่เสนอรายการที่ 3 = 4,173.00 บาท               

3.บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                           

 ราคาที่เสนอรายการที่ 4-9 = 1,980.00 บาท

1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                      

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 1-2 = 13,589.00 บาท     

2. บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั                          

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 3 = 4,173.00 บาท         

3.บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                        

    ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 4-9 = 1,980.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

1. PO3000003182   

ลงวันที่ 18 ก.ค. 2561 

 2. PO3000003184 

ลงวันที่ 18 ก.ค. 2561 

 3. PO3000003208  

ลงวันที่ 18 ก.ค. 2561


