
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 11 รายการ (1) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 515,900.00       517,349.80      e-bidding บจก. ทูย คอรปอเรชั่น ราคาที่เสนอ จํานวน 11 รายการ บจก. ทูยู คอรปอเรชั่น รายการที่ 2 ราคาที่เสนอ 59,920.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040016

งานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 6 เครื่อง จํานวนเงิน 429,712.00 บาท บจก. เท็นซอฟท รายการที่ 1,3 ถึง9และ 11ราคาที่เสนอ 241,392.00 ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 6 ม.ค. 66

(2) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอ 19 นิ้ว) 2 เครื่อง บจก. เท็น ซอท ราคาที่เสนอ จํานวน 9 รายการ จํานวนเงิน PO 3000040018

(3) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกฯ 4 เครื่อง (4) สแกนเนอร แบบที่ 3 1 เครื่อง 241,392.00 บาท ลว. 13 ม.ค. 66

(5) สแกนเนอร แบบที่ 1 2 เครื่อง (6) เครื่องสํารองไฟ 800 VA 2 เครื่อง

(7) เครื่องสํารองไฟ 1 kVA 7 เครื่อง (8) เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา

1 เครื่อง (9) เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก 2 เครื่อง (10) คอมพิวเตอรแท็บเล็ต

ประสิทธิภาพสูง 2 เครื่อง (11) เครื่องสํารองไฟ 1 kva 3 เครื่อง

2 ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม สีขาว จํานวน 21,080 รีม 2,410,989.87     2,410,989.87   e-market บจก. สุรศิริ ราคาที่เสนอ 2,333,977.60 บาท บจก. สุรศิริ ราคาที่เสนอ 2,333,977.60 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040488

ธวัลรัตน ซัพพลายส แอนด เซอรวิส ราคาที่เสนอ 2,390,893.60 บ ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว 2 ก.พ. 66

3 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ (1) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมนอย 182,000.00       182,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก. ทูยู คอรปอเรชั่น ราคาที่เสนอ 176,978.00 บาท บจก. ทูยู คอรปอเรชั่น ราคาที่เสนอ 176,978.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040017

กวา 2 kVA จํานวน2 เครื่อง (2) คอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2จํานวน 5 เครื่อง ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 13 ม.ค. 66

(3) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

4 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ (1) กระดาษ A4 80 แกรม สีชมพู 20 รีม (2) ลวดเย็บ 14,730.00         13,342.90       เฉพาะเจาะจง หจก. ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 13,342.90 บาท หจก. ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 13,342.90 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000039981

23/15 48 กลอง (3) ซองเอกสาร สีขาว 5  แพค (4) กลองพลาสดิก 10 กลอง หจก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด อีควิปเมนทราคาที่เสนอ ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 3 ม.ค. 66

(5)กระดาษกาวยน 3 นิ้ว 48 มวน 14030.91 บาท

5 จางบํารุงรักษาซอฟตแวร SAP 10 User (ระยะเวลา 19 ม.ค. - 30 ก.ย. 66) 168,500.00       168,249.60      เฉพาะเจาะจง บจก. ไอแอม คอนซัลติ้ง ราคาที่เสนอ 168,000 บาท บจก. ไอแอม คอนซัลติ้ง ราคาที่เสนอ 168,000 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040136

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 12 ม.ค. 66

6 จางทําตรายางชนิดหมึกในตัว 3 อัน 1,500.00           1,210.00         เฉพาะเจาะจง พี.เค. สเตชั่นเนอรี่ ราคาที่เสนอ 1,210.00 บาท พี.เค. สเตชั่นเนอรี่ ราคาที่เสนอ 1,210.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม เลมที่036 เลขที่1769

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 6 ม.ค. 66

7 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 4 รายการ 96,000.00         93,090.00       เฉพาะเจาะจง บจก. ริโก (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 93,090.00 บาท บจก. ริโก (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 93,090.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040074

ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว 6 ม.ค. 66

8 ซื้อครุภัณฑ คอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ 201,000.00       167,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก. ทูยู คอรปอเรชั่น ราคาที่เสนอ 166,877.20 บาท บจก. ทูยู คอรปอเรชั่น ราคาที่เสนอ 166,877.20 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040019

งานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง (2)เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก1เครื่อง ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 13 ม.ค. 66

(3) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 5 เครื่อง

9 จางพิมพรายงานประจําป จํานวน 300 ชุด 300,000.00       199,555.00      เฉพาะเจาะจง สํานักพิมพราชกิจจานุเบกษา ราคาที่เสนอ 199,341.00 บาท สํานักพิมพราชกิจจานุเบกษา ราคาที่เสนอ 199,341.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000039983

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 3 ม.ค. 66

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
    เหตุผลที่คัดเลือก

  โดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2566

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง (บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
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วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
    เหตุผลที่คัดเลือก

  โดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2566

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง (บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)

10 จางเปลี่ยไสกรองเครื่องกรองน้ํา 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 440000002632 6,300.00           5,150.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็นแอนดเจโกลบอล ราคาที่เสนอ 5,150.00 บาท หจก. เอ็นแอนดเจโกลบอล ราคาที่เสนอ 5,150.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000039982

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 3 ม.ค. 66

11 ซื้อแบตเตอรี่สําหรับตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย จํานวน 2 ชิ้น สําหรับหมาย 4,000.00           1,819.00         เฉพาะเจาะจง บจก. ซัคเซส เซอรวิส พลัส ราคาที่เสนอ 1,819.00 บาท บจก. ซัคเซส เซอรวิส พลัส ราคาที่เสนอ 1,819.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม No.66-01-011

เลขครุภัณฑ 320000004027 ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 9 ม.ค. 66

12 ซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง แขวงคลองเตยเหนือ 110,000.00       107,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก. เน็ต โปรเทคชั่น คอนเซ็ปส อินเตอรเนชั่นแนล ราคาที่เสนอ บจก. เน็ต โปรเทคชั่น คอนเซ็ปส อินเตอรเนชั่นแนล ราคาที่เสนอ เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040082

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 104,860.00 บาท 104,860.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 6 ม.ค. 66

13 วัสดุ 3 รายการ (1) ตรายางวันที่ไทย 1 อัน (2) กลองพลาสติกมีลอ 5 กลอง 3,000.00           2,402.15         เฉพาะเจาะจง หจก. ไมโครซัมเอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 2,402.15 บาท หจก. ไมโครซัมเอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 2,402.15 บาท เปนราคาที่เหมาะสม No399786

(3) เมาส 5 อัน หจก. เอส เค พาวเวอรทู ราคาที่เสนอ 2,642.90 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 19 ม.ค. 66

14 ซื้อ License zoom จํานวน 20  License 90,000.00         87,333.40       เฉพาะเจาะจง บจก. เอสโค (ไทยแลนด) ราคาที่เสนอ 87,333.40 บาท บจก. เอสโค (ไทยแลนด) ราคาที่เสนอ 87,333.40 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040304

ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 16 ม.ค. 66

15 จางเหมาซอมแซมสายใยแกวนําแสง อาคาร 9 สํานักงานอธิการบดี 14,000.00         12,091.00       เฉพาะเจาะจง บจก.บวรชัย เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 12,091.00 บาท บจก.บวรชัย เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 12,091.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040191

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 10 ม.ค. 66

16 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ (1) อุปกรณเก็บขอมูล External Harddisk 7,700.00           5,403.50         เฉพาะเจาะจง รายการที่ 1 หจก.ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 2,000.00 บ หจก.ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040346

ขนาด 2TB จํานวน 1 เครื่อง (2) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVAจํานวน 1เครื่อง ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว 18 ม.ค. 66

รายการที่ 2 บริษัท ทูยู คอรปอเรชั่น จํากัด ราคาที่เสนอ 3,317.00 บาบริษัท ทูยู คอรปอเรชั่น จํากัด ราคาที่เสนอ 3,317.00 บาท PO 3000040786

ลว 1ก.พ.66

17 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 4 รายการ (1) รถเข็นเอกสารแบบมีตะแกรง 1 คัน (2) 21,000.00         18,231.60       เฉพาะเจาะจง หจก. ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 18,703.60 บาท หจก. ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 12,711.60 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040317

รถเข็นเอกสารแบบพับได 1 คัน (3) ตูเก็บเอกสารสามชั้น มีประตูปด 1 ตัว (4) บจก. ออฟฟศเมท (ไทย) ราคาที่เสนอ 5,520.00 บาท (รายการที่4) บจก. ออฟฟศเมท (ไทย) ราคาที่เสนอ 5,520.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ PO 3000040318

ชั้นวงแฟมลอเลื่อน 4 ตัว ลว. 16 ม.ค. 66

18 ซื้อแบตเตอรี่สําหรับตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย จํานวน 2 ขิ้น สําหรับหมาย 4,000.00           1,819.00         เฉพาะเจาะจง บจก. ซัคเซส เซอรวิส พลัส ราคาทีเสนอ 1,819.00 บาท บจก. ซัคเซส เซอรวิส พลัส ราคาทีเสนอ 1,819.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม No.66-01-011

เลขครุภัณฑ 32000004027 ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 9 ม.ค. 66

19 ซื้อวัสดุ จํานวน 16 รายการ 22,000.00         20,856.44       เฉพาะเจาะจง หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 20,856.44 บาท หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอรไพรส ราคาที่เสนอ 20,856.44 เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040315

ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว. 16 ม.ค. 66

20 จางจัดและตกแตงสถานที่ จํานวน 1 รายการ 10,000.00         10,000.00       ตาม หนังสือที่ นายพุธิพงษ  ภูยานยงค ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท นายพุธิพงษ  ภูยานยงค ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม บิลเงินสด

กค (กวจ)0405.2/ ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 13 ม.ค. 66
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วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
    เหตุผลที่คัดเลือก

  โดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2566

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  2 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง (บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)

21 จางทําวัสด จํานวน 3 รายการ (1)พวงมาลัย 9 พวง (2) พวงมาลัยถวายสมเด็จฯ 1 พว 7,300.00           7,300.00         ตาม หนังสือที่ นางสาวปรีดารัชช  พุมประดับ ราคาที่เสนอ 7,300.00 บาท นางสาวปรีดารัชช พุมประดับ ราคาที่เสนอ 7,300.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม บิลเงินสด

(3) ปาย พรอมติดตั้ง 1 ปาย กค (กวจ)0405.2/ ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 13 ม.ค. 66
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22 เชาหองประชุมพรอมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ จํานวน 1 งาน 15,000.00         15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอโซ พัทยา จํากัด ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท บริษัท โอโซ พัทยา จํากัด ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040513

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว 24 ม.ค. 66

23 จางเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ จํานวน 2 คัน 100,000.00       48,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลโรด ทรานส จํากัด ราคาที่เสนอ 24,000.00 บาท บริษัท ออลโรด ทรานส จํากัด ราคาที่เสนอ 24,000.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040532

จางเหมาบริการรถตูโดยสารปรับอากาศ จํานวน 3 คัน 40,000.00         18,000.00       บริษัท ออลโรด ทรานส จํากัด ราคาที่เสนอ 18,000.00 บาท บริษัท ออลโรด ทรานส จํากัด ราคาที่เสนอ 18,000.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว 24 ม.ค. 66

24 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน 5 รายการ 71,000.00         63,440.30       เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่เสนอ 63,440.30 บาท บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่เสนอ 63,440.30 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040611

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว 25 ม.ค. 66

25 จางทําตรายางหมึกในตัว จํานวน 15 รายการ 8,500.00           7,870.00         เฉพาะเจาะจง พี.เค.สเตชั่นเนอรี่ ราคาที่เสนอ 7,870.00 บาท พี.เค.สเตชั่นเนอรี่ ราคาที่เสนอ 7,870.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม เลมที่036เลขที่1772

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 1 ก.พ. 66

26 จางบริการลิขสิทธิ์การใชโปรแกรม Microsoft Power BI Professional ระยะเวลา 1 63,600.00         63,558.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด ราคาที่เสนอ 63,558.00 บา บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด ราคาที่เสนอ 63,558.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040615

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว 25 ม.ค. 66

27 เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 23,000.00         23,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคูลเลอร มารท แอนด เซอรวิส จํากัด ราคาที่เสนอ บริษัท สยามคูลเลอร มารท แอนด เซอรวิส จํากัด ราคาที่เสนอ เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040627

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 20,330.00 บาท 20,330.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว 26 ม.ค. 66

28 จางซอมเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 13,685.03         13,685.03       เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่เสนอ 13,685.03 บาท บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่เสนอ 13,685.03 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000039383

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว 8 ธ.ค. 65

29 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน 4 กลอง 18,000.00         15,857.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซรา ดอคคิวเมนทโซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่เสบริษัท เคียวเซรา ดอคคิวเมนทโซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่เสนอเปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040776

15,857.40 บาท 15,857.40 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อ ลว 1 ก.พ. 66

30 จางทําตรายางชนิดหมึกในตัว จํานวน 3 รายการ 4,000.00           3,020.00         เฉพาะเจาะจง พ.เค. สเตชั่น เนอรี่ ราคาที่เสนอ 3,020 บาท พ.เค. สเตชั่น เนอรี่ ราคาที่เสนอ 3,020 บาท เปนราคาที่เหมาะสม เลมที่036เลขที่1771

ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว. 1 ก.พ. 66

31 จางรถตูโดยสารปรับอากาศ จํานวน 4 คัน 42,000.00         42,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเตชสิทธิ์  กลาหาญ ราคาที่เสนอ 42,000.00 บาท นายเตชสิทธิ์  กลาหาญ ราคาที่เสนอ 42,000.00 บาท เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000040792

โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดทํายุทธศาสตรและแผนงาน ของสวนบริหารงานกลาง ไมเกินวงเงินที่จะจาง ลว 16 ก.พ. 66

ระหวางวันที่ 9-11 ก.พ. 66
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