
ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือซองจดหมาย จ านวน 10 กล่อง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                            

ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                            

ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,200.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

SI2001005180       

ลงวันที่ 3 ม.ค. 2563

2 ซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก จ านวน 1 กอ้น 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ซัพพลายส์ จ ากดั

 ราคาที่เสนอ 3,103.00 บา

บริษทั คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ซัพพลายส์ จ ากดั

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,103.00 บา

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

DO-63010136       

ลงวันที่ 6 ม.ค. 2563

3 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ                             

 1. หมึกพมิพ ์จ านวน 5 กล่อง                                     

 2. ซองกระดุมขยายข้าง A4 จ านวน 200 ซอง

38,890.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)    

ราคาที่เสนอรายการที่ 1. เปน็เงิน 26,243.89 บาท       

2. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                         

ราคาที่เสนอรายการที่ 2. เปน็เงิน 4,400.00 บาท

1. บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)    

ราคาที่ตกลงซ้ือ เปน็เงิน 26,243.89 บาท                  

2. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                         

ราคาที่ตกลงซ้ือ เปน็เงิน 4,400.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000017183    

PO 3000017182    

ลงวันที่ 7 ม.ค. 2563

4 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 20 เล่ม 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอไุรวรรณ  พลูออ่น                                   

ราคาที่เสนอ 1,547.40 บาท

นางสาวอไุรวรรณ  พลูออ่น                                   

ราคาที่ตกลงจ้าง 1,547.40 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ใบส่งสินค้า              

ลงวันที่ 7 ม.ค. 2563

5 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 9 รายการ 21,228.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส                

ราคาที่เสนอ 21,228.80 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส                

ราคาที่ตกลงซ้ือ 21,228.80 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000017316    

ลงวันที่ 10 ม.ค. 2563

6 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ                             

 1. แฟม้สัน 3 นิว้ F4 จ านวน 120 อนั                           

2. เชือกฟางม้วนใหญ่ จ านวน 20 ม้วน

8,640.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                     

ราคาที่เสนอ เปน็เงิน 9,908.20 บาท                       

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 ราคาที่เสนอ เปน็เงิน 8,667.00 บาท

1. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                     

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 1 เปน็เงิน 7,190.40 บาท      

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 2 เปน็เงิน 963.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000017320    

PO 3000017321      

 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2563

7 จ้างถ่ายพมิพเ์ขียว ขนาด A4 จ านวน 20 เล่ม 18,772.08 เฉพาะเจาะจง ร้าน อโศกบลูพร้ินต์                                            

ราคาที่เสนอ 18,772.08 บาท

ร้าน อโศกบลูพร้ินต์                                            

ราคาที่ตกลงจ้าง 18,772.08 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000017322    

ลงวันที่ 13 ม.ค. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  18  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.  2563



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  18  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.  2563

8 จ้างพมิพใ์บเสร็จรับเงินเล่มส้ันตามมหาวิทยาลัย           

จ านวน 2,000 เล่ม

70,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ ากดั  

 ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท                               

2. บริษทั ฟกิเกอร์ พลัส จ ากดั                               

ราคาที่เสนอ 64,000.00 บาท

บริษทั โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ ากดั   

ราคาที่ตกลงจ้าง 60,000.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000017336    

ลงวันที่ 13 ม.ค. 2563

9 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ                             

 1. สมุดจ่ายเงิน (แบบ 3016) จ านวน 80 เล่ม                  

2. แฟม้ออ่นตรามหาวิทยาลัย จ านวน 1,000 อนั

27,800.00 เฉพาะเจาะจง 1. ชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั    

ราคาที่เสนอรายการที่ 1 เปน็เงิน 12,480.00 บาท        

2. บริษทั โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ ากดั 

ราคาที่เสนอรายการที่ 2 เปน็เงิน 13,700.00 บาท       

3. ร้านวิชัยพาณิชยแ์ละการพมิพ ์                            

ราคาที่เสนอรายการที่ 2 เปน็เงิน 13,910.00 บาท

1. ชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั    

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 1 เปน็เงิน 12,480.00 บาท    

2. บริษทั โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ ากดั 

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 2 เปน็เงิน 13,700.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000017337    

PO 3000017338   

ลงวันที่ 13 ม.ค. 2563

10 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน                 

วันที่ 13 มกราคม 2563

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายตระออน  พรหมนชุ                                    

ราคาที่เสนอ 2,700.00 บาท

นายตระออน  พรหมนชุ                                    

ราคาที่ตกลงจ้าง 2,700.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ใบส่งมอบงาน          

ลงวันที่ 13 ม.ค. 2563

11 จ้างเหมาบริการรถบสัปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอ.ท.ีแอส.แทรแวล                   

ราคาที่เสนอ 23,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอ.ท.ีแอส.แทรแวล                   

ราคาที่ตกลงจ้าง 23,000.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000017413     

 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2563

12 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 3 รายการ                             

 1. สมุด จ านวน 6 เล่ม                                             

2. ปากกาเนน้ข้อความ จ านวน 5 ด้าม                           

3. ถ่าน MAX AA จ านวน 1 แพค

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                            

ราคาที่เสนอ 697.00 บาท

บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                            

ราคาที่ตกลงซ้ือ 697.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

SI2001053212       

ลงวันที่ 14 ม.ค. 2563

13 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 2 รายการ                                   

1. HP 85AC สีด า จ านวน 6 กล่อง                               

 2. เคียวเซร่า TASDalfa5002i สีด า จ านวน 2 กล่อง

25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)      

ราคาที่เสนอ 25,194.22 บาท

บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)      

ราคาที่ตกลงซ้ือ 25,194.22 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000017423     

 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2563



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  18  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.  2563

14 จ้างเหมาบริการรถบสัปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอ.ท.ีแอส.แทรแวล                   

ราคาที่เสนอ 24,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอ.ท.ีแอส.แทรแวล                   

ราคาที่ตกลงจ้าง 24,000.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000017462     

 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2563

15 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ ์จ านวน 18 รายการ 16,953.08 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                             

ราคาที่เสนอ 16,953.08 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                             

ราคาที่ตกลงจ้าง 16,953.08 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000017463     

 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2563

16 ซ้ือหมึกพมิพ ์HP CE285AC จ านวน 2 กล่อง 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั                                  

ราคาที่เสนอ 4,044.60 บาท

บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั                                  

ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,044.60 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

20010041            

ลงวันที่ 15 ม.ค. 2563

17 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน                 

วันที่ 19 และ 21 มกราคม 2563

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิภาค  ดูอาภาสกลุ                                   

ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

นายสิทธิภาค  ดูอาภาสกลุ                                   

ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

บลิเงินสดเลขที่ 24    

ลงวันที่ 21 ม.ค. 2563

18 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน                 

วันที่ 19 และ 21 มกราคม 2563

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสะอาหรี  จิช่อง                                       

ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

นายสะอาหรี  จิช่อง                                       

ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

บลิเงินสดเลขที่ 23    

ลงวันที่ 21 ม.ค. 2563

19 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ                             

 1. หมึกพมิพสี์ด า จ านวน 3 กล่อง                                

2. หมึกพมิพสี์ชมพ ูจ านวน 2 กล่อง                              

 3. หมึกพมิพสี์เหลือง จ านวน 2 กล่อง                            

  4. ปล๊ักไฟ จ านวน 4 อนั

52,151.80 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                          

ราคาที่เสนอรายการที่ 1 - 3 จ านวนเงิน 49,755 บาท   

2. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                      

ราคาที่เสนอรายการที่ 4 จ านวนเงิน 2,292 บาท

1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                          

ราคาที่ตกลงซ้ือ จ านวนเงิน 49,755 บาท                   

2. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                      

ราคาที่ตกลงซ้ือ จ านวนเงิน 2,292 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000017588    

PO 3000017589   

ลงวันที่ 21 ม.ค. 2563

20 จ้างพมิพใ์บรับรองการศึกษา จ านวน 10,000 แผ่น 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิริวัฒนาซีเคียวริต้ีพร้ินท ์จ ากดั                      

ราคาที่เสนอ 53,500 บาท

บริษทั ศิริวัฒนาซีเคียวริต้ีพร้ินท ์จ ากดั                      

ราคาที่ตกลงจ้าง 53,500 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000017590    

ลงวันที่ 21 ม.ค. 2563



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  18  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.  2563

21 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 8 รายการ 2,100.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส                

ราคาที่เสนอ 2,012.67 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส                

ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,012.67 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

32645                  

ลงวันที่ 22 ม.ค. 2563

22 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) ขนาด

ไม่นอ้ยกว่า 36,000 บทียี ูจ านวน 1 เคร่ือง

55,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากดั                          

ราคาที่เสนอ 55,400 บาท

บริษทั ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากดั                          

ราคาที่ตกลงซ้ือ 55,400 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000017591   

ลงวันที่ 23 ม.ค. 2563

23 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 2 รายการ                               

 1. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาดไม่นอ้ยกว่า 800 VA  1 เคร่ือง   

 2. เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ แบบที่ 2 (27หนา้/นาท)ี  3 เคร่ือง

83,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                     

ราคาที่เสนอ 60,080.50 บาท                                

2. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                          

ราคาที่เสนอ 88,050.00 บาท

1. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 2 

จ านวนเงิน 60,080.50 บาท                                  

2. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)  ราคาที่ตกลงซ้ือ

รายการที่ 1 จ านวนเงิน 2,250.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000017699    

PO 3000017700   

ลงวันที่ 24 ม.ค. 2563

24 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์สี  จ านวน 4 รายการ               

 1. ชุดความร้อน 1 ชิน้                                             

 2. ชุดสายพาน 1 ชิน้                                               

3. ชุดสร้างภาพสีด า 1 ชิน้                                          

4. ชุดสร้างภาพ 3 สี 1 ชิน้

71,498.47 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                             

ราคาที่เสนอ 71,498.47 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                             

ราคาที่ตกลงจ้าง 71,498.47 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000017711   

ลงวันที่ 24 ม.ค. 2563

25 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 3 รายการ                                   

1. หมึกริโก ้MP2554 สีด า จ านวน 2 กล่อง                    

2.HP CE255A สีด า จ านวน 2 กล่อง                             

3.HP CE285AC สีด า จ านวน 3 กล่อง

25,900.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                          

ราคาที่เสนอรายการที่ 1 จ านวนเงิน 9,630 บาท          

2. บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   

ราคาที่เสนอรายการที่ 2,3 จ านวนเงิน 15,459.36 บาท

1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                          

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 1 จ านวนเงิน 9,630 บาท      

2. บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 2,3 จ านวนเงิน 15,459.36 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000017713     

PO 3000017714   

ลงวันที่ 24 ม.ค. 2563

26 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 7 รายการ 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   

ราคาที่เสนอ จ านวนเงิน 31,950.20 บาท

บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   

ราคาที่ตกลงซ้ือ จ านวนเงิน 31,950.20 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000017719   

ลงวันที่ 24 ม.ค. 2563



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  18  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.  2563

27 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 4 รายการ                               

 1. อปุกรณ์จัดเกบ็ข้อมูลแบบพกพา จ านวน 2 ชิน้             

 2. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 kVA  3 เคร่ือง     

 3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2   4 เคร่ือง

  4. เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก จ านวน 2 เคร่ือง

208,800.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                     

ราคาที่เสนอ 188,405.60 บาท                              

2. บริษทั อพัอนิเตอร์เวลธ์ จ ากดั                           

ราคาที่เสนอ202,283.50 บาท                                

3. บริษทั บงิโกอนิเตอร์เทรด จ ากดั                         

ราคาที่เสนอ 202,230.00 บาท                              

4. บริษทั คอมพวิเตอร์เพอริเพอรัล แอนด์ซัพพลายส์ 

จ ากดั ราคาที่เสนอ 3 รายการ เปน็เงิน 139,100.00 บาท

บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                     

ราคาที่ตกลงซ้ือ 188,405.60 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000017362     

ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563

28 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน                 

วันที่ 8, 10, 27, 28 มกราคม 2563

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตระออน  พรหมนชุ                                    

ราคาที่เสนอ 8,400.00 บาท

นายตระออน  พรหมนชุ                                    

ราคาที่ตกลงจ้าง 8,400.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ใบส่งมอบงาน          

ลงวันที่ 28 ม.ค. 2563

29 ซ้ือเทปใส จ านวน 800 ม้วน 50,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 ราคาที่เสนอ เปน็เงิน 47,080.00 บาท                     

 2. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                         

ราคาที่เสนอ เปน็เงิน 66,400.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส             

ราคาที่ตกลงซ้ือ เปน็เงิน 47,080.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000017803   

ลงวันที่ 28 ม.ค. 2563

30 ซ้ือซองน้ าตาลไม่ขยายข้าง ขนาด A4 ตรามหาวิทยาลัย 

จ านวน 8,000 ซอง

19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยการซอง จ ากดั                                    

ราคาที่เสนอ 17,200.00 บาท

บริษทั ไทยการซอง จ ากดั                                    

ราคาที่ตกลงจ้าง 17,200.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000017656   

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2563

31 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 8 รายการ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                     

ราคาที่เสนอ เปน็เงิน 8,483.00 บาท                       

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 ราคาที่เสนอ เปน็เงิน 8,704.45 บาท

1. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                     

ราคาที่ตกลงซ้ือ 3 รายการ เปน็เงิน 5,443.00 บาท       

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 5 รายการ เปน็เงิน 2,059.75 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

SI2001110174       

ลงวันที่ 29 ม.ค. 2563 

ใบส่งของ 32730       

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2563



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  18  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.  2563

32 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 170 ชุด 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอไุรวรรณ  พลูออ่น                                   

 ราคาที่เสนอ 3,034.50 บาท

นางสาวอไุรวรรณ  พลูออ่น                                   

 ราคาที่ตกลงจ้าง 3,034.50 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ใบส่งของ               

ลงวันที่ 29 ม.ค. 2563

33 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตระออน  พรหมนชุ                                       

ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

นายตระออน  พรหมนชุ                                       

ราคาที่ตกลงจ้าง 3,000.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ใบส่งมอบงาน           

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2563

34 จ้างถ่ายเอกสารแบบส ารวจความพงึพอใจผู้ใช้บณัฑิต      

จ านวน 5,000 ชุด

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอไุรวรรณ  พลูออ่น                                   

ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท

นางสาวอไุรวรรณ  พลูออ่น                                   

ราคาที่ตกลงจ้าง 3,500.00 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ใบส่งของ               

ลงวันที่ 3 ก.พ. 2563

35 ซ้ืออปุกรณ์จัดเกบ็ข้อมูลเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 ชิน้ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                         

ราคาที่เสนอ 3,799.40 บาท

บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                         

ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,799.40 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

6313137               

ลงวันที่ 4 ก.พ. 2563


