
ล ำดั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลที่คัดเลิอก เลขที่และวันที่ของ
1 ซ้ือบนัได 3 ขัน้ 1,600 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส                

 ราคาที่เสนอ 1,391 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,391 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000005060       

ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

2 จ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 500 บสม เฉพาะเจาะจง พ.ีเค.สเตชัน่เนอร่ี                                         

ราคาที่เสนอ 380 บาท

พ.ีเค.สเตชัน่เนอร่ี                                         

ราคาที่ตกลงจ้าง 380 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/1495      

 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

3 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 2 รายการ ดังนี ้                   

 1. โทรศัพทไ์ร้สาย 3 เคร่ือง                                        

 2. เคร่ืองคิดเลขแบบพมิพ ์7 เคร่ือง

27,800 บาท เฉพาะเจาะจง 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 ราคาที่เสนอ 27,656 บาท                                    

2. บ.คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลาย จก.      

 ราคาที่เสนอ 32,324.70 บาท                               

3. หจก. เอน็.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท ์         

ราคาที่เสนอ 31,565 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 27,656 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000005078       

ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561

4 ซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ชนดิ LED ขาวด า แบบ Network   

แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี  จ านวน 1 เคร่ือง

15,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บ.คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลาย จก.      

     ราคาที่เสนอ 14,124 บาท                                

 2. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                     

      ราคาที่เสนอ 14,980 บาท

บ.คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลาย จก.     

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 14,124 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000005081      

ลงวันที่ 18 ต.ค. 2561

5 ซ้ือเกา้อสี านกังาน (ส าหรับผู้บริหาร) 1 ตัว 15,000 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                              

ราคาที่เสนอ 14,000 บาท

บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                          

ราคาที่ตกลงซ้ือ 14,000 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000005477       

ลงวันที่ 18 ต.ค. 2561

6 ซ้ือฮาร์ดดิสพกพา จ านวน 4 ชิน้ 10,000 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส                

 ราคาที่เสนอ 9,202 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,202 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000005485       

ลงวันที่ 18 ต.ค. 2561

7 ซ้ือวัสดุส้ินเปล้ือง จ านวน 3 รายการ ดังนี ้                        

1. โพสต์-อทิโนต้ ขนาด 3*3 นิว้ จ านวน 5 แพค็                 

2. ซองอเนกประสงค์ A4 จ านวน 12 แพค็                        

3. แฟม้ซองพลาสติก A4  จ านวน 6 แพค็

3,000 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส                

 ราคาที่เสนอ 2,129.30 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,129.30 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/1525      

 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561

8 จ้างตัดชุดครุยกติติมศักด์ิ จ านวน 6 ชุด 48,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  ชวเมธี                                           

ราคาที่เสนอ 48,000 บาท

นายอดิศักด์ิ  ชวเมธี                                        

ราคาที่ตกลงจ้าง 48,000 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000005492       

ลงวันที่ 18 ต.ค. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  31  เดือน ตุลำคม พ.ศ.  2561



ล ำดั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลที่คัดเลิอก เลขที่และวันที่ของ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  31  เดือน ตุลำคม พ.ศ.  2561

9 ซ้ือตู้น้ าร้อนน้ าเยน็พร้อมกรองน้ า จ านวน 1 เคร่ือง 53,300 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั โคเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั                           

 ราคาที่เสนอ 50,160 บาท

บริษทั โคเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั                       

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 50,160 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000005532       

ลงวันที่ 19 ต.ค. 2561

10 ซ้ือเกา้อีส้ านกังาน 3 ตัว 24,000 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                              

ราคาที่เสนอ 9,150 บาท

บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                         

ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,150 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000005577       

ลงวันที่ 19 ต.ค. 2561

11 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง หมายเลข 3610-001-072 32,000 บาท เฉพาะเจาะจง บ. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นทโ์ซลูชัน่ส์ (ประเทศไทย) จก  

ราคาที่เสนอ 31,886 บาท

บ. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นทโ์ซลูชัน่ส์ (ประเทศไทย) จก

  ราคาที่ตกลงจ้าง 31,886 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000005576       

ลงวันที่ 19 ต.ค. 2561

12 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ ดังนี ้               

 1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาด

ไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) จ านวน 3 เคร่ือง                               

  2. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA จ านวน 10 เคร่ือง

148,000 บาท 132,265 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                      

ราคาที่เสนอ รายการที่ 1. = 81,534 บาท รายการที่ 2 =

 42,265 บาท                                                   

2. บ. คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จก. 

ราคาที่เสนอ รายการที่ 1. = 89,238 บาท รายการที่ 2 =

 41,730 บาท

1. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                  

ราคาที่ตกลงซ้ือ รายการที่ 1. = 81,534 บาท          

                                                                

 2. บ. คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ 

จก. ราคาที่เสนอ รายการที่ 2 = 41,730 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

1.PO 3000005914      

 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2561 

2.PO 3000005919      

 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2561

13 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด kVA จ านวน 2 เคร่ือง 11,600 บาท 8,346 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั ราคาที่เสนอ 8,453 บาท       

2.บ. คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จก. 

ราคาที่เสนอ 8,346 บาท                                      

3. บ. คอมพวิเตอร์ โปรดักส์ ยไูนเต็ด จก.              

ราคาที่เสนอ 9,844 บาท

บ. คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จก. 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,346 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000005917       

ลงวันที่ 29 ต.ค. 2561

14 ซ้ือเคร่ืองควบคุมความชืน้ จ านวน 1 เคร่ือง 30,000 บาท 30,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั ดิว โซลูชัน่ จ ากดั ราคาที่เสนอ 30,000 บาท    

2. บ. เอน็เนอร์ยี ่โซลูชัน่ แอนด์ เทคโนโลยี ่จก.      

ราคาที่เสนอ 37,985 บาท

บริษทั ดิว โซลูชัน่ จ ากดั                               

ราคาที่ตกลงซ้ือ 30,000 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000005913       

ลงวันที่ 29 ต.ค. 2561



ล ำดั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลที่คัดเลิอก เลขที่และวันที่ของ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  31  เดือน ตุลำคม พ.ศ.  2561

15 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 8 รายการ ดังนี ้                             

1. หมึกพมิพสี์ด า ริโก ้HQ-40 จ านวน 5 กล่อง                   

2. กระดาษไขแม่พมิพ ์ HQ-40L จ านวน 2 ม้วน                 

 3. กระดาษไขแม่พมิพ ์ HQ-90L จ านวน 2 ม้วน                

 4. หมึกพมิพ ์ริโก ้11SPC250STNBK จ านวน 4 กล่อง        

5.หมึกพมิพ ์ริโก ้11SPC250STNCY จ านวน 4 กล่อง           

 6. หมึกพมิพ ์ริโก ้11SPC250STNMG จ านวน 2 กล่อง        

  7. หมึกพมิพ ์ริโก ้11SPC250STNYL จ านวน 2 กล่อง         

 8. หมึกพมิพ ์Fuji Xerox 91XCT201632 จ านวน 2 กล่อง

45,279.70 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                     

ราคาที่เสนอรายการที่ 1 -7 = 39,279.70 บาท           

2. บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จก. (มหาชน)      

ราคาที่เสนอรายการที่ 8 = 4,750.80 บาท

1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                     

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 1 -7 = 39,279.70 บาท    

2. บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จก. (มหาชน)      

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 8 = 4,750.80 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

1.PO 3000005923     

 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2561  

 2. PO 3000005925   

 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2561

16 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 120 ชุด 5,000 บาท 2,394 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอไุรวรรณ พลูออ่น                                

ราคาที่เสนอ 2,394 บาท

นางสาวอไุรวรรณ พลูออ่น                            

ราคาที่ตกลงจ้าง 2,394 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/1574     

ลงวันที่ 25 ต.ค. 2561

17 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร หมายเลข 3610-001-069 1,100 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                              

ราคาที่เสนอ 1,035.76 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                          

ราคาที่ตกลงจ้าง 1,035.76 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000005984       

ลงวันที่ 30 ต.ค. 2561

18 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 2 คัน 6,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายตระออน  พรหมนชุ                                       

 ราคาที่เสนอ 5,400 บาท

นายตระออน  พรหมนชุ                                   

ราคาที่ตกลงจ้าง 5,400 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ศธ 6902(4)/1573     

ลงวันที่ 25 ต.ค. 2561

19 ซ้ือถุงพลาสติกใส ขนาด 9*14 นิว้ จ านวน 3 หอ่ 240 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส                

 ราคาที่เสนอ 240 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

ราคาที่ตกลงซ้ือ 240 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/1579     

ลงวันที่ 29 ต.ค. 2561


