
แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่   2  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จางปรับปรุงโถงหนาหองประชุม ชั้น 2 ( 280,000.00)         280,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แทนเจนต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

280,000.00 บาท

บริษัท แทนเจนต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

280,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

กภ 5/2563

ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

2 จางสงไปรษณีย จำนวน 12 ฉบับ ( 444.00)               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย  จำกัด

444.00 บาท

บริษัท ไปรษณียไทย  จำกัด

444.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/852

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563

3 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 12 ถัง ( 840.00)               เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮเมกา แมเนจเมนท จำกัด

840.00 บาท

บริษัท โฮเมกา แมเนจเมนท จำกัด

840.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/880

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563

4 จางเขาเลมเอกสาร จำนวน 4 เลม ( 150.00)               เฉพาะเจาะจง พี แอนด พี กอปป เซอรวิส

150.00 บาท

พี แอนด พี กอปป เซอรวิส

150.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/870

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563

5 จางบริการกำจัดหนู จำนวน 1 งาน ( 48,150.00)           เฉพาะเจาะจง บริษัท โน อินเซคท จำกัด

48,150.00 บาท

บริษัท โน อินเซคท จำกัด

48,150.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

3000020266

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563

6 จางบริการกำจัดปลวก 

จำนวน 1 งาน

( 80,250.00)           เฉพาะเจาะจง บริษัท โน อินเซคท จำกัด

80,250.00 บาท

บริษัท โน อินเซคท จำกัด

80,250.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

3000020267

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563

7 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ( 535.00)               เฉพาะเจาะจง หางหุนสวน ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

535.00 บาท

หางหุนสวน ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

535.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/883

ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563

8 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ( 600.00)               เฉพาะเจาะจง พี แอนด พี กอปป เซอรวิส

600.00 บาท

พี แอนด พี กอปป เซอรวิส

600.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/884

ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563

9 ซื้อระบบกระจายสัญญาณ

แบบไรสาย

( 1,010,000.00)       1,010,000.00 e-bidding บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส จำกัด

1,003,940.00 บาท

บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส จำกัด

1,003,940.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

กภ 6/2563

ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563

10 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ ( 990.00)               เฉพาะเจาะจง บริษัท อะโพจี เวิรลดไวด จำกัด

990.00 บาท

บริษัท อะโพจี เวิรลดไวด จำกัด

990.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/927

ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

11 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ( 5,189.50)             เฉพาะเจาะจง หางหุนสวน ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

5,189.50 บาท

หางหุนสวน ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

5,189.50 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/928

ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

12 จางเหมาบริการตออายุโดเมนเนม

และพื้นที่เก็บขอมูล

( 2,950.00)             เฉพาะเจาะจง นายคำสอน คำภูษา

2,950.00 บาท

นายคำสอน คำภูษา

2,950.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/929

ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 

จำนวน 6 รายการ

( 62,916.00)           เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จำกัด

62,916.00 บาท

บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จำกัด

62,916.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

3000020594

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563

14 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ( 14,606.00)           เฉพาะเจาะจง รานซิมเพิลเทรดดิ้ง

14,606.00 บาท

รานซิมเพิลเทรดดิ้ง

14,606.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

3000020595

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563

15 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์พกพา ( 3,745.00)             เฉพาะเจาะจง บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส จำกัด

3,745.00 บาท

บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส จำกัด

3,745.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

3000020682

ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563



16 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ ( 6,955.00)             เฉพาะเจาะจง บริษัท นำหนา ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จำกัด

6,955.00 บาท

บริษัท นำหนา ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จำกัด

6,955.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

3000020683

ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

17 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ ( 7,704.00)             เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จำกัด

7,704.00 บาท

บริษัท วิทยาศรม จำกัด

7,704.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/974

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

18 ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ( 8,430.00)             เฉพาะเจาะจง รานแอมป เซิรฟ ซัพพลาย

8,430.00 บาท

รานแอมป เซิรฟ ซัพพลาย

8,430.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/975

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

19 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ( 5,140.00)             เฉพาะเจาะจง รานวัฒนาวงศซัพพลาย

5,140.00 บาท

รานวัฒนาวงศซัพพลาย

5,140.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/976

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

20 จางเหมาบริการ Webex Meeting 

license

( 64,350.00)           เฉพาะเจาะจง บริษัท จีแอ็ดวานซ เทคโนโลยี จำกัด

64,333.75 บาท

บริษัท จีแอ็ดวานซ เทคโนโลยี จำกัด

64,333.75 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

3000020819

26 มิถุนายน 2563


