
แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  8   เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จางทำโลอคริลิคไดทคัต จำนวน 11 อัน ( 8,250.00)             เฉพาะเจาะจง บริิษัท เอฟเวอรติง ดีไซน จำกัด

8,250.00 บาท

บริิษัท เอฟเวอรติง ดีไซน จำกัด

8,250.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/1271

ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563

2 ซื้อพัดลมดูดอากาศ พรอมติดตั้ง จำนวน 

14 ชุด

( 32,900.00)           32,900.00 เฉพาะเจาะจง วัฒนาวงศซัพพลาย

32,900.00 บาท

วัฒนาวงศซัพพลาย

32,900.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

3000022581

ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563

3 ซื้ื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 4 ชุด ( 13,800.00)           13,800.00 เฉพาะเจาะจง วัฒนาวงศซัพพลาย

13,800.00 บาท

วัฒนาวงศซัพพลาย

13,800.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

3000022638

ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

4 ซื้อหนากากอนามัย จำนวน 20 กลอง ( 4,000.00)             เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด ดี เอช ซี เทรดดิ้ง

4,000.00 บาท

หางหุนสวนจำกัด ดี เอช ซี เทรดดิ้ง

4,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

3000022742

ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

5 จางซอม จำนวน 2 รายการ ( 1,200.00)             เฉพาะเจาะจง รานศิริศักดิ์ กรุป

1,200.00 บาท

รานศิริศักดิ์ กรุป

1,200.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1355

ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

6 จางเติมน้ำยาเติมถังดับเพลิง จำนวน 2 ถัง ( 1,100.00)             เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

1,059.30 บาท

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

1,059.30 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/1367

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

7 จางทำผังโครงสรางหนาที่ จำนวน 1 ปาย ( 4,800.00)             เฉพาะเจาะจง เอส เอส เคมีคอล

4,800.00 บาท

เอส เอส เคมีคอล

4,800.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/1380

ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

8 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ( 400.00)               เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด

106.00 บาท

2. บมจ.ซีพี ออลล 258.00 บาท

1. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด

106.00 บาท

2. บมจ.ซีพี ออลล 258.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1381

ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

9 ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ( 1,240.00)             เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสวนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

384.00 บาท

2. รานไทยพาณิชย 420.00 บาท

3. ราน ส.รุงเรืองภัณฑ  392.00 บาท

1. หางหุนสวนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

384.00 บาท

2. รานไทยพาณิชย 420.00 บาท

3. ราน ส.รุงเรืองภัณฑ  392.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1395

ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

10 จางซอม จำนวน 2 รายการ ( 900.00)               เฉพาะเจาะจง รานศิริศักดิ์ กรุป

900.00 บาท

รานศิริศักดิ์ กรุป

900.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1397

ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

11 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ ( 4,000.00)             เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

3,852.00 บาท

หางหุนสวนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

3,852.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1401

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563


