
1 ตรายาง 2 ดวงๆละ240 480- เฉพาะเจาะจง ร้าน N-Design ราคาท่ีเสนอ 480.บาท ร้าน N-Design ราคาท่ีเสนอ 

480 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

93/04 ลงวันท่ี 7 ส.ค.63

2
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 

ม.ค.63 50 เล่มๆ92 บาท
4,922.- เฉพาะเจาะจง

หจก.โรจนพร้ินท์ต้ิงราคาท่ีเสนอ 

4,922.-บาท

หจก.โรจนพร้ินท์ต้ิงราคาท่ีเสนอ

 4,922.-บาท
เป็นราคาท่ีเหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

 อว.8724.1/พ16 ลงวันท่ี4 

ส.ค.63

3
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 

ก.ค.63 50 เล่มๆ 71 บาท
3,798.50       เฉพาะเจาะจง

หจก.โรจนพร้ินท์ต้ิงราคาท่ีเสนอ 

3,798.50บาท

หจก.โรจนพร้ินท์ต้ิงราคาท่ีเสนอ

 3,798.50บาท
เป็นราคาท่ีเหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

 อว.8724.1/พ17 ลงวันท่ี7 

ส.ค.63

4
ตรวจสภาพรถ รถตู้ฮค

3509 200บาท
200.- เฉพาะเจาะจง

บ.โชติทองยานยนต์เดอลุกซ์ ราคาท่ี

เสนอ 200 บาท

บ.โชติทองยานยนต์เดอลุกซ์ 

ราคาท่ีเสนอ 200 บาท

เป็นราคาท่ีเหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 104759 ลงวันท่ี 7 ส.ค.63

5
พรบ.ประกันภัยรถตู้ฮค

3509 1คัน1,182.35
1,182.35       เฉพาะเจาะจง

บ.อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด ราคาท่ี

เสนอ 1,182.35

บ.อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 1,182.35

เป็นราคาท่ีเหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 31536303 ลงวันท่ี 7 ส.ค.63

6

วารสารเพ่ือการพัฒนา ปี

ที12 ก.ค.63 50เล่มๆ130 

เงิน6,955

6,955.00       เฉพาะเจาะจง
หจก.โรจนพร้ินท์ต้ิงราคาท่ีเสนอ 

6,955.00บาท

หจก.โรจนพร้ินท์ต้ิงราคาท่ีเสนอ

 6,955.00บาท
เป็นราคาท่ีเหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

อว8724.1/19ลงวันท่ี7 ส.ค.63

7

วารสาร IJBS ปีท่ี15 เล่ม2

 ก.ค.63 20เล่มๆละ70 

เงิน1498

1,498.00       เฉพาะเจาะจง
หจก.โรจนพร้ินท์ต้ิงราคาท่ีเสนอ 

1,498.00บาท

หจก.โรจนพร้ินท์ต้ิงราคาท่ีเสนอ

 1,498.00บาท
เป็นราคาท่ีเหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

อว 8724.1/18ลงวันท่ี7 ส.ค.63

4,922.-

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

 เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

480.-

 3,798.50 

200.-

1,182.35           

6955.00

           1,498.00 



8 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ

ห้องเรียนรวม แคปรัน

น้ ายาเบรกเกอร์/บริการ1

เคร่ือง

8,132.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซอร์มาร์ค จ ากัดราคาท่ีเสนอ 8,132 บ.เซอร์มาร์ค จ ากัดราคาท่ีเสนอ

 8,132

เป็นราคาท่ีเหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

 3000022004 /6307045ลง

วันท่ี 11ส.ค.63

9 จ้างท าโปสเตอร์ออนไลน์ 3

 ชุด ๆ3000

       9,000.00 เฉพาะเจาะจง ปาจรีย์ ทรงเสรีย์ราคาท่ีเสนอ 9,000 ปาจรีย์ ทรงเสรีย์ราคาท่ีเสนอ 

9,000

เป็นราคาท่ีเหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 1/01ลงวันท่ี 13ส.ค.63

10
ค่าไวนิล 1x1ม.3ช้ิน,

4.2x1.3ม 1ช้ิน,3x1ม.1ช้ิน

       1,839.33 เฉพาะเจาะจง บ.ณิฌา โซลูช่ันจ ากัดราคาท่ีเสนอ 

1,839.33

บ.ณิฌา โซลูช่ันจ ากัดราคาท่ี

เสนอ 1,839.33

เป็นราคาท่ีเหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

 20200801ลงวันท่ี 18 ส.ค.63

11
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์1ชุด

888.1 เฉพาะเจาะจง บ.หยินเทียน(ไทยแลนด์)จ ากัด ราคาท่ี

เสนอ 888.10

บ.หยินเทียน(ไทยแลนด์)จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 888.10

เป็นราคาท่ีเหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

 iv63081802 ลงวันท่ี 18ส.ค63

12
จ้างเหมาผลิตส่ือวีดิทัศน์

     15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสกร ยุรวรรณ ราคาท่ีเสนอ 

15,000

นายภาสกร ยุรวรรณ ราคาท่ี

เสนอ 15,000

เป็นราคาท่ีเหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

 PO 3000023075 ลงวันท่ี 24

 ส.ค.63

13
เติมน้ ามันฮค3509 34.73ล.

       1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งรัฐพล กรุ๊ป จ ากัดราคาท่ีเสนอ 

1,000

บ.รุ่งรัฐพล กรุ๊ป จ ากัดราคาท่ี

เสนอ 1,000

เป็นราคาท่ีเหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

 2019008580ลงวันท่ี 25ส.ค.

63

14
ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ี 1 งาน        1,200.00 

เฉพาะเจาะจง น.ส.นริศรา  นิติโรจน์ ราคาท่ีเสนอ 

1,200

น.ส.นริศรา  นิติโรจน์ ราคาท่ี

เสนอ 1,200

เป็นราคาท่ีเหมาะสม ไม่เกิน

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

 .1/01ลงวันท่ี 25 ส.ค.63
          1,200.00 

           9,000.00 

1,839.33           

888.10

8,132.00           


