
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

จางทําตรายาง จํานวน 11 รายการ 4,000.00          3,370.00        เฉพาะเจาะจง พ.ีเค.สเตชั่นเนอรี่ ราคาที่เสนอ 3,370.00 บาท พ.ีเค.สเตชั่นเนอรี่ ราคาที่เสนอ 3,370.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม เลมที่ 037 เลขที่ 1746

ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 1 ก.ค. 65

ซื้อวัสดุ สํานักงาน จํานวน 4 รายาร (1) Laser Pointer 1 ชิ้น (2) ถานกระดุม 6,000.00          5,812.50        เฉพาะเจาะจง บจก. ฟวเจอรพลัส ราคาที่เสนอ 3,940.00 บาท บจก. ฟวเจอรพลัส ราคาที่เสนอ 3,940.00 บาท (รายการที่ 4) เปนราคาที่เหมาะสม No.38825 

ลิเธี่ยม 2 กอน (3) ถานอัลคาไลน AA 4 แพ็ค (4) เอ็กซเทอรนัลฮารดดิสขนาด หจก. ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 6,794.50 บาท หจก. ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 1,872.50 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 1 ส.ค. 65

2TB จํานวน ชิ้น (รายการที่ 1 - 3) SI-056702220700016

ลว. 26 ก.ค. 65

จางติดฟลม กรองแสงกระจก ขนาด 63 x 122 ซม. จํานวน 6 บาน 9,000.00          8,453.00        เฉพาะเจาะจง บจก. กูดฟลม ราคาที่เสนอ 8,453.00 บาท บจก. กูดฟลม ราคาที่เสนอ 8,453.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม GFS-650800013

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 5 ส.ค. 65

ซื้อถาน 9V จํานวน 9 กอน 500.00             250.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ไมโครซัมเอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 214 บาท หจก. ไมโครซัมเอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 214 บาท เปนราคาที่เหมาะสม NO. 38883

ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 10 ส.ค. 65

12 ซื้อวัสดุ สํานักงาน จํานวน 8 รายการ 9,500.00          7,514.00        เฉพาะเจาะจง หจก. ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส เสนอ 7 รายการ 7,169.00 บาท หจก. ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส  7 รายการ 7,169.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม เลขที่ 38763 

บจก. คิงสสิริ เสนอ 8 รายการ 10,331.50 บาท บจก. คิงสสิริ 1 รายการ 345.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 18 ก.ค. 65

TAX43-2565

ลว. 3 ส.ค. 65

ซื้อหมึกพิมพ จํานวน 4 รายการ 89,000.00        82,240.20       เฉพาะเจาะจง บจก. ริโก (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 82,240.20 บาท บจก. ริโก (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 82,240.20 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000036599

ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 8 ส.ค. 65

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 1. คลิปบอรดสีน้ําเงิน จํานวน 10 อัน 7,000.00          6,080.00        เฉพาะเจาะจง หจก. ไมโคร ซัม เอ็นเตอร ไพรส เสนอราคา 6,259.50 บาท หจก. ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส รายการที่  3-7 ราคาที่เสนอ3,210 บ. เปนราคาที่เหมาะสม เลขที่ 38896

2. กระดาษ A3 80 แกรม 10 รีม 3. เทปฝา แกน 3 นิ้ว สีฟา 15 มวน บจก. ฟวเจอรพลัส เสนอรายการที่ 1, 2, 3 และ 6  จํานวน บจก. ฟวเจอรพลัส รายการที่ 1- 2 ราคาที่เสนอ 2,870.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 15 ส.ค. 65

4. เทปผาแกน 3 นิ้ว สีชมพู 15 มวน 5. เทปผาแกน3นิ้ว สีมวง 15 มวน 4,340.00 บาท

6. เทปฝาแกน3 นิ้ว สีเหลือง 15 มวน 7. ปากกาเนนขอความ 6 สี 5แพค

จางเหมาเปลี่ยนไสกรองเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 1 ชุด 7,500.00          6,300.00        เฉพาะเจาะจง บจก. โคเวย (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 6,300 บาท บจก. โคเวย (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 6,300 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000036768

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 11 ส.ค. 65

จางทําตรายาง จํานวน 20 อัน 7,500.00          6,910.00        เฉพาะเจาะจง พ.ีเค. สเตชั่นเนอรี่ ราคาที่เสนอ 6,910.00 บาท พ.ีเค. สเตชั่นเนอรี่ ราคาที่เสนอ 6,910.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม เลมที่ 035 เลขที่1750

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 26 ส.ค. 65

ซื้อวัสดุ จัดเลี้ยงประชุม จํานวน 13 รายการ 21,000.00        18,053.04       เฉพาะเจาะจง บจก. ฟวเจอรพลัส เสนอ 7 รายการ เปนราคา 3,055.00 บาท บจก. ฟวเจอรพลัส เสนอ 7 รายการ เปนราคา 3,055.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000036869

หจก. ไมโครซัมเอ็นเตอรไพรส 13 รายการ เปนราคา 16,858.92 หจก. ไมโครซัมเอ็นเตอรไพรส 13 รายการ เปนราคา 16,858.92 ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ PO 3000036866

ลว. 15 ส.ค. 65

จางซอมเครื่องถายเอกสาร ริโก ขาวดํา และสี หมายเลขครุภัณฑ 90,000.00        87,480.53       เฉพาะเจาะจง บจก. ริโก (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 87,480.53 บาท บจก. ริโก (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 87,480.53 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000036962

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  1  เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง (บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

    เหตุผลที่คัดเลือก

  โดยสรุป
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  1  เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง (บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

    เหตุผลที่คัดเลือก

  โดยสรุป

300000010226 ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 22 ส.ค. 65

จางซอมเครื่องฟอกอากาศ รุน FA57A 8,560.00          8,560.00        เฉพาะเจาะจง บจก. อ.ีเอ.คิว มารเก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 8,560.- บาท บจก. อ.ีเอ.คิว มารเก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 8,560.- บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000036963

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 22 ส.ค. 65

ซื้อหมึกพิมพ จํานวน 20 กลอง 48,000.00        46,266.80       เฉพาะเจาะจง บจก. เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น ราคาที่เสนอ 46,266.80 บาท บจก. เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น ราคาที่เสนอ 46,266.80 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000036998

ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 24 ส.ค. 65

ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 15,000.00        11,770.00       เฉพาะเจาะจง บจก. ครีเอตุส คอรโปเรชั่น ราคาที่เสนอ 11,770.00 บาท บจก. ครีเอตุส คอรโปเรชั่น ราคาที่เสนอ 11,770.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000036987

ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 23 ส.ค. 65

จางทําใบปริญญาบัตร จํานวน 5 รายการ 98,350.00        97,370.00       เฉพาะเจาะจง บจก. ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท ราคาที่เสนอ 97,370.00 บาท บจก. ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท ราคาที่เสนอ 97,370.00 บาท PO 3000036932

ลว. 17 ส.ค. 65

ขอซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ (1) ลิ้นแฟมพลาสติก จํานวน 3 แพ็ค 2,000.00          1,235.85        เฉพาะเจาะจง หจก. ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 1,235.85 บาท หจก. ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 1,235.85 บาท เปนราคาที่เหมาะสม 38985

(2) ถานอัลคาไลน AAA จํานวน 24 กอน (3) ถานอัลคาไลน AA 24 กอน ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 25 ส.ค. 65

ซื้อหมึกพิมพ จํานวน 6 รายการ 51,000.00        50,320.00       เฉพาะเจาะจง บมจ. เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น ราคาที่เสนอ 39,237.97 บาท บมจ. เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น ราคาที่เสนอ 39,237.97 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000037042

ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 29 ส.ค. 65

ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ (1) กลองใสกระดาษเ KA เบอร1จํานวน150 กลอง 22,500.00        20,223.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 20,223.00 บาท หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 20,223.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000037020

(2) กลองพลาสติกอเนอประสงคมีลอ 15 กลอง (3) เทปผา 10 มวน ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 25 ส.ค. 65

 (4) ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ําเงิน 5 แทง

ซื้อชุดตรวจโควิด-19 จํานวน 71 ชุด 17,250.00        2,769.00        เฉพาะเจาะจง บจก. ฟวเจอรพลัส ราคาที่เสนอ 2,769.00 บาท บจก. ฟวเจอรพลัส ราคาที่เสนอ 2,769.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000037019

ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 25 ส.ค. 65

จางรถตูปรับอากาศ จํานวน 4 คัน ระหวางวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 60,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก. ทรัพยเจริญแทรเวล ราคาที่เสนอ 40000 บาท บจก. ทรัพยเจริญแทรเวล ราคาที่เสนอ 40000 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000036999

เดินทางไป- กลับ มศว พัทยา ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 24 ส.ค.65

ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ (1) เกาอี้สํานักงาน 1 ตัว (2) โตะ 19,200.00        15,870.00       เฉพาะเจาะจง บจก. ฟวเจอรพลัส ราคาที่เสนอ 18,700 บาท บจก. ฟวเจอรพลัส ราคาที่เสนอ 18,700 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000037065

อเนกประสงค 3 ตัว (3) โตะทํางาน 2 ตัว ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 31 ส.ค. 65

ซื้อเครื่องกรองน้ํา 1 เครื่อง 35,000.00        29,970.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น แอนด เจ โกลบอล ราคาที่เสนอ 29970 บาท หจก. เอ็น แอนด เจ โกลบอล ราคาที่เสนอ 29970 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000037059

ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 30 ส.ค. 65

จางเปลี่ยนไสกรองเครื่องฟอกอากาศ Health Way จํานวน 2 เครื่อง 20,000.00        17,184.00       เฉพาะเจาะจง บจก. เอกลักษณ เซอรวิส แอนด ซัพพลายส ราคาที่เสนอ 16900 บจก. เอกลักษณ เซอรวิส แอนด ซัพพลายส ราคาที่เสนอ 16900 เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000037082

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 31 ส.ค. 65
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