
ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างท าตรายาง จ านวน 3 อนั 700.00 เฉพาะเจาะจง พ.ีเค.สเตชัน่เนอร่ี                                              

ราคาที่เสนอ 700 บาท

พ.ีเค.สเตชัน่เนอร่ี                                              

ราคาที่ตกลงจ้าง 700 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ศธ 6902(4)/223      

ลงวันท ่28 ม.ค. 2562

2 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพแ์ละเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 10 กล่อง 30,826.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                           

ราคาที่เสนอ 30,826.70  บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                           

ราคาที่ตกลงซ้ือ 30,826.70  บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000008932    

ลงวันที่ 5 ก.พ. 2562

3 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ ์หมายเลขครุภณัฑ์ 7440-002-217 15,103.05 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                           

ราคาที่เสนอ 15,103.05  บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                           

ราคาที่ตกลงจ้าง 15,103.05  บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000008973   

ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562

4 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บทียี ู

พร้อมติดต้ัง 1 ชุด

28,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากดั                          

ราคาที่เสนอ 28,600 บาท

บริษทั ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากดั                          

ราคาที่ตกลงซ้ือ 28,600 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000008970   

ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562

5 ซ้ือครุภณัฑ์ จ านวน 4 รายการ ได้แก ่                            

(1) เคร่ืองกรองน้ า 2 เคร่ือง                                         

 (2) อปุกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย                      

(Wireless Access Point) 1 เคร่ือง                               

 (3) เคร่ืองวัดระยะทางเลเซอร์ (40 เมตร) 1 เคร่ือง            

  (4) ชุดโต๊ะ เกา้อี ้พร้อมทสีไลด์ อปุกรณ์ส าหรับงาน          

เขียนแบบ  1 ชุด

97,400.00 เฉพาะเจาะจง 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอน็แอนด์เจโกลบอล                  

ราคาที่เสนอ (1) = 59,940 บาท                             

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็ไพร์ส                  

 ราคาที่เสนอ (2)-(3) = 8,988 บาท                          

(3) บริษทั โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จ ากดั              

ราคาที่เสนอ (4) = 6,965.70 บาท

1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอน็แอนด์เจโกลบอล                  

ราคาที่ตกลงซ้ือ (1) = 59,940 บาท                         

 2. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็ไพร์ส                  

 ราคาที่ตกลงซ้ือ (2)-(3) = 8,988 บาท                      

 (3) บริษทั โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จ ากดั              

ราคาที่ตกลงซ้ือ (4) = 6,965.70 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

1.PO3000008962   

ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562 

2.PO3000008965   

ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562 

3.PO3000008964   

ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562

6 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนดิแขวน (มีระบบฟอก

อากาศ) ขนาด 13,000 บทียี ูพร้อมติดต้ัง 1 เคร่ือง

23,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั แหลมทองแอร์ ซัพพลาย จ ากดั                   

ราคาที่เสนอ 23,000 บาท                                     

2. บริษทั ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากดั                     

ราคาที่เสนอ 25,824.45 บาท

บริษทั แหลมทองแอร์ ซัพพลาย จ ากดั                   

ราคาที่ตกลงซ้ือ 23,000 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000008968    

ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2562

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  5  เดือน มีนำคม พ.ศ.  2562



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2562

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  5  เดือน มีนำคม พ.ศ.  2562

7 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร จ านวน 1 คัน 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายตระออน  พรหมนชุ                                       

ราคาที่เสนอ 2,500 บาท

นายตระออน  พรหมนชุ                                       

ราคาที่ตกลงจ้าง 2,500 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ศธ 6902(4)/254      

ลงวันที่ 4 ก.พ. 2562

8 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนดิแขวน (มีระบบฟอก

อากาศ) พร้อมติดต้ัง ได้แก ่                                        

(1) ขนาด 36,000 BTU จ านวน 3ชุด                             

(2) ขนาด 18,000 BTU จ านวน 1ชุด

169,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แหลมทองแอร์ ซัพพลาย จ ากดั                      

 ราคาที่เสนอ 169,600 บาท

บริษทั แหลมทองแอร์ ซัพพลาย จ ากดั                      

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 169,600 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000009131     

 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2562

9 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 4 รายการ ได้แก ่          

(1) ริโก ้31ST6003TNBK จ านวน 3 กล่อง                      

(2) ริโก ้31ST6003TNCY จ านวน 1 กล่อง                       

(3) ริโก ้31ST6003TNMG จ านวน 1 กล่อง                     

(4) ริโก ้31ST6003TNYL จ านวน 1 กล่อง

40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                              

ราคาที่เสนอ 40,125 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                              

ราคาที่ตกลงซ้ือ 40,125 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000009209     

 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2562

10 ซ้ืออนิเด็กซ์ PP (1-10) เทา แถบด้านข้าง มี 11 รู 19 แพค 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จ ากดั                    

ราคาที่เสนอ 650.56 บาท

บริษทั โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จ ากดั                    

ราคาที่ตกลงซ้ือ 650.56 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/326      

 ลงวันที่ 15 ก.พ. 2562

11 จ้างเหมาบริการหอ้งประชุมสัมมนาระหว่างวันที่ 21-22 

กมุภาพนัธ์ 2562

9,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมซันไชนก์าร์เด้นรีสอร์ท                                

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

โรงแรมซันไชนก์าร์เด้นรีสอร์ท                                

ราคาที่ตกลงจ้าง 9,000 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ศธ 6902(4)/342      

 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2562

12 จ้างเหมาบริการรถบสัโดยสาร 2 ชัน้ จ านวน 2 คัน 61,900.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007)            

ราคาที่เสนอ 54,000 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007)            

ราคาที่ตกลงจ้าง 54,000 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000009344     

 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2562

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  5  เดือน มีนำคม พ.ศ.  2562

13 ซ่อมครุภณัฑ์ 3 เคร่ือง ได้แก ่                                      

(1) เคร่ืองถ่ายเอกสาร หมายเลข 300000010225              

 (2) เคร่ืองพมิพ ์หมายเลข 420000005024                     

(3) เคร่ืองพมิพ ์หมายเลข 420000005025

49,900.52 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                              

ราคาที่เสนอ 49,900.52 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                              

ราคาที่ตกลงจ้าง 49,900.52 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000009392     

 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2562

14 ซ่อมเคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟา้ หมายเลข 300000010286 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอลิมเปยีไทย จ ากดั                                   

ราคาที่เสนอ 6,800 บาท

บริษทั โอลิมเปยีไทย จ ากดั                                   

ราคาที่ตกลงจ้าง 6,800 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000009443     

 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2562

15 ซ้ือวัสดุส านกังาน 2 รายการ ได้แก ่                              

(1) ซองพลาสติก 15 แพค็                                          

(2) ปากกาลูกล่ืน 2 กล่อง

1,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                             

ราคาที่เสนอ 1,368 บาท

บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                             

ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,368 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/348      

ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562

16 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ ์หมายเลข 842000000605 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซัคเซส เซอร์วิส พลัส จ ากดั                          

ราคาที่เสนอ 1,284 บาท

บริษทั ซัคเซส เซอร์วิส พลัส จ ากดั                          

ราคาที่ตกลงจ้าง 1,284 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000009458     

 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2562

17 ซ้ือวัสดุส านกังาน 7 รายการ ได้แก ่                              

(1) กระดาษโนต้มีเส้น 3*5 นิว้ 4 แพค็                            

 (2) เทปเยือ่กาว 2 หนา้ 18 มม. * 10 หลา 2 ม้วน             

(3) ตรายางวันที่ ภาษาไทย ขนาด 3.8 มม. 1 อนั               

(4) ตรายางธรรมดา "ด่วน" ขนาด 32 พอ้ยส์ 2 อนั             

 (5) ตรายางธรรมดา "ลงชือ่....ผู้รับ" 1 อนั                       

  (6) ตรายางธรรมดา "ตรามหาวิทยาลัย" ขนาด 3.5 ซม.      

 (7) ตรายางธรรมดา "ฝ่ายเลขานกุารผู้บริหาร" ขนาด 16 

พอ้ยส์ 1 อนั

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 ราคาที่เสนอ (1) - (3) = 1,243.30 บาท                   

 2. พ.ีเค. สเตชัน่เนอร่ี                                      

ราคาที่เสนอ (4) - (7) = 600 บาท                          

(3) บริษทั ไดซี จ ากดั                                          

ราคาที่เสนอ (4) - (7) = 1,070 บาท

1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 ราคาที่ตกลงซ้ือ (1) - (3) = 1,243.30 บาท                

 2. พ.ีเค. สเตชัน่เนอร่ี                                      

ราคาที่เสนอ (4) - (7) = 600 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/383      

 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2562

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  5  เดือน มีนำคม พ.ศ.  2562

18 จ้างเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า หมายเลข 440000000464 5,150.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอน็แอนด์เจโกลบอล                 

ราคาที่เสนอ 5,150 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอน็แอนด์เจโกลบอล                 

ราคาที่ตกลงจ้าง 5,150 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000009546     

ลงวันที่ 27 ก.พ. 2562

19 ซ้ือหมึกพมิพ ์3 รายการ ได้แก ่                                     

(1) เคร่ืองพมิพ ์Brother TN-2380 สีด า 4 กล่อง               

 (2) เคร่ืองโทรสาร HP 901 สีด า 5 กล่อง                        

(3) เคร่ืองโทรสาร HP 901 3 สี 2 กล่อง

13,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)       

 ราคาที่เสนอ 11,615.92 บาท

บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)       

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 11,615.92 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000009547     

ลงวันที่ 27 ก.พ. 2562

20 ซ้ือล้อรถเข็น จ านวน 4 ล้อ 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส                

 ราคาที่เสนอ 1,797.60 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส                

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,797.60 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/356      

 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562

21 ซ้ือหมึกพมิพ ์HP CE285AC จ านวน 2 กล่อง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั                                   

 ราคาที่เสนอ 4,130.20 บาท

บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั                                  

ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,130.20 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ศธ 6902(4)/382      

ลงวันที่ 26 ก.พ. 2562

22 ซ้ือวัสดุส านกังานและวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 7 รายการ 

ได้แก ่                                                                 

(1) ตรายางวันที่แบบหมึกในตัวสีน้ าเงิน จ านวน 15 อนั       

(2) โพสต์-อทิ แฟล็กซ์ 0.5 * 1.7 จ านวน 24 แพค็              

(3) กระดาษถ่ายเอกสารสีชมพ ู80 แกรม A4 จ านวน 20 รีม 

(4) กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม F14 จ านวน 20 รีม       

(5) หมึกเติมตรายางสีน้ าเงิน จ านวน 10 ขวด                   

(6) หมึกเติมตรายางสีแดง จ านวน 5 ขวด                        

(7) เม้าส์ออฟติคัล จ านวน 4 อนั

11,850.00 เฉพาะเจาะจง 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 ราคาที่เสนอ (1) - (7) = 12,292.16 บาท                  

 2. บริษทั โบค๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จ ากดั               

 ราคาที่เสนอ (1) - (3) และ (5) - (7)  = 8,827.50 บาท

1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 ราคาที่ตกลงซ้ือ (1) (2) (4) (7) = 6,835.16 บาท        

 2. บริษทั โบค๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จ ากดั               

 ราคาที่ตกลงซ้ือ (3) (5) (6)  = 4,440.50 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

1. PO3000009580   

ลงวันที่ 28 ก.พ. 2562

 2. PO3000009581  

 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2562

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  5  เดือน มีนำคม พ.ศ.  2562

23 จ้างเหมาบริการหอ้งประชุมระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2562 9,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ                                

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ                                

ราคาที่ตกจ้าง 9,000 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ศธ 6902(4)/401      

ลงวันที่ 27 ก.พ. 2506


