
ล ำดับ

ท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง

วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลิอก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเปล่ียนฝาข้างเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 ช้ิน 11,277.80 เฉพาะเจาะจ

ง

บ. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) จก.

   ราคาท่ีเสนอ 11,277.80 บาท

บ. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) จก.

   ราคาท่ีตกลงจ้าง 11,277.80 บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะจ้าง

PO3000020182     

ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2563

2 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 3 กล่อง 18,939.00 เฉพาะเจาะจ

ง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด                           

   ราคาท่ีเสนอ 18,939 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด                           

   ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,939 บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะซ้ือ

PO3000020183     

ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2563

3 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 6,420.00 เฉพาะเจาะจ

ง

บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด                                      

ราคาท่ีเสนอ 6,420 บาท

บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด                                      

ราคาท่ีเสนอ 6,420 บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะจ้าง

PO3000020184     

ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2563

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 2,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง

1. บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                       

  ราคาท่ีเสนอ 4 รายการ เป็นเงิน 1,900.32 บาท     

     2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส    

        ราคาท่ีเสนอ 4 รายการ เป็นเงิน 2,054.40 บาท

1. บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                       

  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3 รายการ เป็นเงิน 1,386.72 บาท  

        2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส 

           ราคาท่ีเสนอ 1 รายการ เป็นเงิน 385.20 บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะซ้ือ

SI2006004799      

 ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2563

  33656                

  ลงวันท่ี 8 มิ.ย. 2563

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,400.00 เฉพาะเจาะจ

ง

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                           

  ราคาท่ีเสนอ 1,307.54 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                           

  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,307.54 บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะซ้ือ

SI2006011810      

 ลงวันท่ี 2 มิ.ย. 2563

6 ซ้ือน้ ายาฆ่าเช้ือโรค จ านวน 2 แกลอน 4,600.00 เฉพาะเจาะจ

ง

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด                                

  ราคาท่ีเสนอ 3,198 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด                                

  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,198 บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะซ้ือ

018501316012     

 ลงวันท่ี 5 มิ.ย. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี  1  เดือน กรกฎำคม พ.ศ.  2563



ล ำดับ

ท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง

วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลิอก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี  1  เดือน กรกฎำคม พ.ศ.  2563

7 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 2 รายการ                               

     (1) หมึก HP จ านวน 2 กล่อง                              

        (2) หมึก Ricoh จ านวน 18 กล่อง

72,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง

1. บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จก (มหาชน)          

   ราคาท่ีเสนอรายการท่ี 1 เป็นเงิน 9,148.50 บาท   

      2. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด                 

     ราคาท่ีเสนอรายการท่ี 2 เป็นเงิน 62,712.70 บาท

1. บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จก (มหาชน)          

   ราคาท่ีตกลงซ้ือรายการท่ี 1 เป็นเงิน 9,148.50 บาท

      2. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด                 

     ราคาท่ีตกลงซ้ือรายการท่ี 2 เป็นเงิน 62,712.70 

บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะซ้ือ

PO 3000020338    

PO 3000020337   

ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 2563

8 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 5 กล่อง 42,479.00 เฉพาะเจาะจ

ง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด                           

   ราคาท่ีเสนอ 42,479 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด                           

   ราคาท่ีตกลงซ้ือ 42,479 บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะซ้ือ

PO 3000020336    

 ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 

2563

9 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 2 รายการ                               

     (1) หมึก HP จ านวน 5 กล่อง                              

        (2) หมึก Ricoh จ านวน 7 กล่อง

62,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง

1. บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จก (มหาชน)          

   ราคาท่ีเสนอรายการท่ี 1 เป็นเงิน 15,459.36 บาท  

     2. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด                  

    ราคาท่ีเสนอรายการท่ี 2 เป็นเงิน 46,010.00 บาท

1. บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จก (มหาชน)          

   ราคาท่ีตกลงซ้ือรายการท่ี 1 เป็นเงิน 15,459.36 

บาท    2. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด              

        ราคาท่ีตกลงซ้ือรายการท่ี 2 เป็นเงิน 

46,010.00 บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะซ้ือ

PO 3000020334    

PO 3000020332   

ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 2563

10 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 2,364.70 เฉพาะเจาะจ

ง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด                           

   ราคาท่ีเสนอ 2,364.70 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด                           

   ราคาท่ีตกลงจ้าง 2,364.70 บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะจ้าง

PO 3000020330    

 ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 

256311 จ้างท าตรายาง จ านวน 5 อัน 2,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง

พี.เค.สเตช่ันเนอร่ี                                            

   ราคาท่ีเสนอ 1,740.00 บาท

พี.เค.สเตช่ันเนอร่ี                                            

   ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,740.00 บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะจ้าง

เล่มท่ี033 เลขท่ี1646

 ลงวันท่ี 17 มิ.ย. 

2563

12 ซ้ือกระดาษช าระ จ านวน 4,800 ม้วน 66,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส            

    ราคาท่ีเสนอ 61,632.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส            

    ราคาท่ีตกลงซ้ือ 61,632.00 บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะซ้ือ

PO 3000020352    

 ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 

2563



ล ำดับ

ท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง

วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลิอก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี  1  เดือน กรกฎำคม พ.ศ.  2563

13 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ                                      

   1. ชุดคีย์บอร์ดและเม้าส์ไร้สาย จ านวน 3 ชุด             

       2. กระดาษโน้ต จ านวน 24 แพค

7,509.60 เฉพาะเจาะจ

ง

1. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด                                   

  ราคาท่ีเสนอรายการท่ี 1 เป็นเงิน 5,103.90 บาท    

       2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส  

          ราคาท่ีเสนอรายการท่ี 2 เป็นเงิน 2,285.52 

บาท

1. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด                                   

  ราคาท่ีเสนอรายการท่ี 1 เป็นเงิน 5,103.90 บาท    

     2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส    

        ราคาท่ีเสนอรายการท่ี 2 เป็นเงิน 2,285.52 

บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะซ้ือ

PO 3000020353    

PO 3000020354   

ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 2563

14 จ้างท าตรายาง จ านวน 37 อัน 11,610.00 เฉพาะเจาะจ

ง

พี.เค.สเตช่ันเนอร่ี                                            

   ราคาท่ีเสนอ 11,610.00 บาท

พี.เค.สเตช่ันเนอร่ี                                            

   ราคาท่ีตกลงจ้าง 11,610.00 บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะจ้าง

PO 3000020708    

ลงวันท่ี 26 มิ.ย. 2563

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 10,900.00 เฉพาะเจาะจ

ง

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส         

   ราคาท่ีเสนอ 10,949.31 บาท                          

      2. บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                 

         ราคาท่ีเสนอ 10,557 บาท

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส         

   ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9 รายการ เป็นเงิน 6,647.91 บาท 

      2. บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                 

         ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6 รายการ เป็นเงิน 3,648.70

 บาท

เป็นราคาต่ าสุดของ

แต่ละรายการ ไม่

เกินวงเงินท่ีจะซ้ือ

PO 3000020724    

PO 3000020732    

ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 2563

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 15,600.00 เฉพาะเจาะจ

ง

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส         

   ราคาท่ีเสนอ 14,621.55 บาท                          

      2. บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                 

         ราคาท่ีเสนอ 9,290.81 บาท

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส         

   ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8 รายการ เป็นเงิน 9,688.85 บาท 

      2. บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                 

         ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7 รายการ เป็นเงิน 4,400.91

 บาท

เป็นราคาต่ าสุดของ

แต่ละรายการ ไม่

เกินวงเงินท่ีจะซ้ือ

PO 3000020791    

PO 3000020792    

ลงวันท่ี 26 มิ.ย. 2563

17 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 23 กล่อง 94,042.30 เฉพาะเจาะจ

ง

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)    

    ราคาท่ีเสนอ 89,679.91 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)    

    ราคาท่ีตกลงซ้ือ 89,679.91 บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะซ้ือ

PO 3000020794    

ลงวันท่ี 26 มิ.ย. 2563

18 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมท้ังเจาะรูใส่แฟ้ม จ านวน 38 ชุด 6,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง

ร้านเลย์ปร้ินส์                                                

  ราคาท่ีเสนอ 3,762.00 บาท

ร้านเลย์ปร้ินส์                                                

  ราคาท่ีตกลงจ้าง 3,762.00 บาท

เป็นราคาท่ี

เหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจะจ้าง

เล่มท่ี052 เลขท่ี2556

 ลงวันท่ี 26 มิ.ย. 

2563


