
ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 98,707.34 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                             

ราคาที่เสนอ 98,707.34 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                             

ราคาที่ตกลงจ้าง 98,707.34 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000022687    

ลงวันที่ 5 ส.ค. 2563

2 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดกระดาษ จ านวน 1 เคร่ือง 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออลเทอเนทฟี ออ๊ฟ พร้ินต้ิง จ ากดั                 

ราคาที่เสนอ 9,844 บาท

บริษทั ออลเทอเนทฟี ออ๊ฟ พร้ินต้ิง จ ากดั                 

ราคาที่ตกลงจ้าง 9,844 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000022684    

ลงวันที่ 5 ส.ค. 2563

3 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 95 เล่ม 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลยป์ร้ินส์                                                  

ราคาที่เสนอ 5,263 บาท

ร้านเลยป์ร้ินส์                                                  

ราคาที่ตกลงจ้าง 5,263 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ใบแจ้งหนี/้ใบส่งของ  

ลงวันที่ 6 ส.ค. 2563

4 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ                     

 1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1      

(จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้ จ านวน 2 เคร่ือง      

 2. เคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเกบ็เอกสาร ระดับศูนย ์      

   บริการ แบบที่ 3 จ านวน 3 เคร่ือง                              

 3. เคร่ืองโทรสารกระดาษธรรมดาระบบเลเซอร์           

จ านวน 1 เคร่ือง

160,900.00 160,900.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                      

   ราคาที่เสนอ 128,079 บาท                                

2. บริษทั บงิโกอนิเตอร์เทรด จ ากดั                         

ราคาที่เสนอ 132,733.50 บาท

บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                         

ราคาที่ตกลงซ้ือ 128,079 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000022802    

ลงวันที่ 17 ส.ค. 2563

5 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 19 รายการ 26,438.90 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                           

  ราคาที่เสนอ 13 รายการ เปน็เงิน 25,980 บาท         

 2. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

 ราคาที่เสนอ 13 รายการ เปน็เงิน 24,508.35 บาท      

 3. พ.ีเค.สเตชัน่เนอร่ี                                          

ราคาที่เสนอ 6 รายการ เปน็เงิน 2,140 บาท

1. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                           

  ราคาที่ตกลงซ่ือ 5 รายการ เปน็เงิน 12,660 บาท        

  2. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส           

  ราคาที่เสนอ 8 รายการ เปน็เงิน 11,507.85 บาท       

3. พ.ีเค.สเตชัน่เนอร่ี                                          

ราคาที่ตกลงซ้ือ 6 รายการ เปน็เงิน 2,140 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000022790    

PO 3000022791     

PO 3000022793   

ลงวันที่ 7 ส.ค. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2  เดือน กันยำยน พ.ศ.  2562



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2  เดือน กันยำยน พ.ศ.  2562

6 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ                     

 1. เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ส่ี จ านวน 1 เคร่ือง                        

 2. เคร่ืองปร้ินเตอร์มัลติฟงักช์ัน่เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง      

 3. เคร่ืองพมิพม์ัลติฟงักช์ัน่เลเซอร์สี จ านวน 1 เคร่ือง

102,230.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                          

ราคาที่เสนอ 3 รายการ เปน็เงิน 97,156 บาท             

2. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                    

ราคาที่เสนอ 2 รายการ เปน็เงิน 87,390 บาท             

3. บริษทั แบล็คแอนด์ไวท ์ซัพพลาย จ ากดั               

ราคาที่เสนอ 1 รายการ เปน็เงิน 23,005 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                          

ราคาที่ตกลงซ้ือ 3 รายการ เปน็เงิน 97,156 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่ซ้ือ

PO 3000022838     

ลงวันที่ 10 ส.ค. 2563

7 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 12 รายการ 73,018.10 เฉพาะเจาะจง 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

ราคาที่เสนอ 9 รายการ เปน็เงิน 6,762.40 บาท           

2. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                         

ราคาที่เสนอ 7 รายการ เปน็เงิน 4,878 บาท              

3. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                          

ราคาที่เสนอ 4 รายการ เปน็เงิน 66,019 บาท

1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

ราคาที่ตกลงซ้ือ 5 รายการ เปน็เงิน 3,060.20 บาท       

2. บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)                         

ราคาที่ตกลงซ้ือ 3 รายการ เปน็เงิน 3,491 บาท           

3. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                          

ราคาที่ตกลงซ้ือ 4 รายการ เปน็เงิน 66,019 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000022846    

PO 3000022841    

PO 3000022840     

ลงวันที่ 10 ส.ค. 2563

8 จ้างปรับปรุงพื้นหอ้งประชุมส่วนบริหารงานกลาง 1 หอ้ง 29,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอส อาร์ เดคคอเรชัน่                    

ราคาที่เสนอ 22,230 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอส อาร์ เดคคอเรชัน่                    

ราคาที่ตกลงจ้าง 22,230 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000022857     

ลงวันที่ 10 ส.ค. 2563

9 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารสี จ านวน 20 รีม 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส                

ราคาที่เสนอ 4,494 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส                

ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,494 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ใบส่งของเลขที่ 34162 

 ลงวันที่ 11 ส.ค. 2563

10 จ้างผู้สอบบญัชี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 3,600,000.00 3,600,000.00 คัดเลือก 1. บริษทั พเีคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั             

   ราคาที่เสนอ 3,480,000 บาท                              

 2. บริษทั เอส บ ีย ูคอลเซาท ์แอนด์ ออดิทต้ิง จ ากดั    

บริษทั พเีคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั                

ราคาที่ตกลงจ้าง 3,480,000 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000022678    

ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2  เดือน กันยำยน พ.ศ.  2562

11 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ                     

 1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1      

(จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้ จ านวน 10 เคร่ือง     

  2. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด kVA 1 จ านวน 14 เคร่ือง      

   3. เคร่ืองสแกนนิว้เปดิ-ปดิประตู จ านวน 1 เคร่ือง

314,040.00 314,040.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                      

   ราคาที่เสนอ 2 รายการ เปน็เงิน 223,844 บาท        

 2. บ. คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จก   

 ราคาที่เสนอ 3 รายการ เปน็เงิน232,553 บาท

บ. คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จก    

ราคาที่ตกลงซ้ือ 3 รายการ เปน็เงิน232,553 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000023047    

ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563

12 ซ้ือโปรแกรม Zoom Meetings Pro 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยแวร์ คอมมิวนเิคชัน่ จ ากดั                       

 ราคาที่เสนอ 7,490 บาท

บริษทั ไทยแวร์ คอมมิวนเิคชัน่ จ ากดั                       

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,490 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000023044    

ลงวันที่ 20 ส.ค. 2563

12 จ้างเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 26,831.32 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                             

ราคาที่เสนอ 26,831.32 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                             

ราคาที่ตกลงจ้าง 26,831.32 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023058     

ลงวันที่ 21 ส.ค. 2563

13 ซ้ือชุดอปุกรณ์อบรมออนไลน ์จ านวน 1 ชุด 20,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บ. คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จก.   

 ราคาที่เสนอ 22,352.30 บาท                               

 2. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                     

ราคาที่เสนอ 19,998.30 บาท

บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                     

ราคาที่ตกลงซ้ือ 19,998.30 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

 ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000023077     

ลงวันที่ 25 ส.ค. 2563


