
แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  3  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จางสงไปรษณีย

ประจำเดือนตุลาคม 2563

( 5,000.00)             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/1618

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

2 จางเหมาทำความสะอาดคลินิกกายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 งาน

( 207,000.00)         209,000.00 เฉพาะเจาะจง บริิษัท พีพีเอ็น 51 จำกัด

207,000.00 บาท

บริิษัท พีพีเอ็น 51 จำกัด

207,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

คน.001/2564

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

3 จางเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน

คณะกายภาพบำบัด  จำนวน 1 งาน

( 850,000.00)         850,000.00 e-bidding บริษัท พีพีเอ็น 51 จำกัด

700,000.00 บาท

บริษัท พีพีเอ็น 51 จำกัด

700,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

กภ 1/2564

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

4 จางสงไปรษณีย (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 

2564) จำนวน 25 ฉบับ

( 500.00)               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/1680

ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

5 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 12 ถัง ( 840.00)               เฉพาะเจาะจง บริษััท โฮเรกา แมเนจเมนท จำกัด

840.00 บาท

บริษััท โฮเรกา แมเนจเมนท จำกัด

840.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้ื้อ

อว 8703/1681

ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

6 ซื้ื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1,200 ลิตร ( 30,000.00)           เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด เสฏฐวุฒิ ออยล

26,148.00 บาท

หางหุนสวนจำกัด เสฏฐวุฒิ ออยล

26,148.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1705

ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

7 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ ( 700.00)               เฉพาะเจาะจง พวงชมพู

700.00 บาท

พวงชมพู

700.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1723

ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563

8 ซื้อผามาน พรอมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ( 20,804.00)           20,900.00 เฉพาะเจาะจง สำราญใจ ผามาน

20,804.00 บาท

สำราญใจ ผามาน

20,804.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

3000023393

ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563

9 จางพิมพใบเสร็จรับเงิน จำนวน 10,000 ชุด ( 8,560.00)             10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จำกัด

8,560.00 บาท

บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จำกัด

8,560.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/1738

ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

10 ซื้อตูแชแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ( 22,000.00)           25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด

22,000.00 บาท

บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด

22,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

3000023574

ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

11 ประตูอลูมิเนียม พรอมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ( 46,224.00)           46,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แทนเจนต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

46,224.00 บาท

บริษัท แทนเจนต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

46,224.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

คน 001/2564

ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

12 จางปรับปรุงระบบจำหนายแรงสูง 22 เควี 

จำนวน 1 งาน

( 720,200.95)         721,000.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภฺุูมิภาค

720,200.95 บาท

การไฟฟาสวนภฺุูมิภาค

720,200.95 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703.1/540

ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

13 ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

ของผูปวย จำนวน 1 เครื่อง

( 75,000.00)           75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริิษัท ไพรม เมดิคอล จำกัด

75,000.00 บาท

บริิษัท ไพรม เมดิคอล จำกัด

75,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

3000023677

ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

14 จางซอมคอมพิวเตอรพกพา ( 3,800.00)             เฉพาะเจาะจง บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิกส จำกัด

3,745.00 บาท

บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิกส จำกัด

3,745.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

3000023678

ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 200 ลิตร ( 4,500.00)             เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด เสฏฐวุฒิ ออยล

4,420.00 บาท

หางหุนสวนจำกัด เสฏฐวุฒิ ออยล

4,420.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1795

ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563



16 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ( 4,381.65)             เฉพาะเจาะจง บริษัท แมสเวลล เคมีคอล กรุป จำกัด

4,381.65 บาท

บริษัท แมสเวลล เคมีคอล กรุป จำกัด

4,381.65 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1821

ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

17 ซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ ( 22,405.80)           เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

22,405.80 บาท

หางหุนสวนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

22,405.80 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

คน 001/2563

ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 31,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

31,458.00 บาท

หางหุนสวนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

31,458.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

3000024233

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

19 จางซอมเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล

จำนวน 1 เครื่อง

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จำกัด

19,866.69 บาท

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จำกัด

19,866.69 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

3000024234

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

20 จางบริการสอบเทียบและบำรุงรักษา

เครื่องกระตุนกลามเนื้อดวยระบบไฟฟา

จำนวน 29 เครื่อง

72,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิินกฤช จำกัด

72,500.00 บาท 

บริษัท ชิินกฤช จำกัด

72,500.00 บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

3000024272

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 

จำนวน 1 รายการ

1,700.00 เฉพาะเจาะจง รานแอมป เซิรฟ ซัพพลาย

1,700.00 บาท

รานแอมป เซิรฟ ซัพพลาย

1,700.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1887

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

22 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 

จำนวน 1 รายการ

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชินกฤช จำกัด

2,400.00 บาท

บริษัท ชินกฤช จำกัด

2,400.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1888

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563


