
แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2564

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่   5   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางปรับปรุงเว็บไซตคณะกายภาพบําบัด

จํานวน 1 งาน

( 197,950.00)         197,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แวนเทจ สตูดิโอ จํากัด

197,950.00 บาท

บริษัท แวนเทจ สตูดิโอ จํากัด

197,950.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

กภ 10/2564

ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

2 จางเหมารถตู จํานวน 1 วัน ( 6,000.00)             เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน บุตรเสือ

6,000.00 บาท

นายไพโรจน บุตรเสือ

6,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/618

ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

3 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ ( 2,760.00)             เฉพาะเจาะจง รานวัฒนาวงศซัพพลาย

2,760.00 บาท

รานวัฒนาวงศซัพพลาย

2,760.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/618

ลงวันที่ 5 เมษายน 2564

4 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ ( 1,380.00)             เฉพาะเจาะจง รานวัฒนาวงศซัพพลาย

1,380.00 บาท

รานวัฒนาวงศซัพพลาย

1,380.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/639

ลงวันที่ 5 เมษายน 2564

5 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 เครื่อง ( 19,100.00)           เฉพาะเจาะจง รานวัฒนาวงศซัพพลาย

19,100.00 บาท

รานวัฒนาวงศซัพพลาย

19,100.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

30000028264

ลงวันที่ 5 เมษายน 2564

6 ซื้ื้อปมสูบนํ้าอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง ( 16,906.00)           16,906.00 เฉพาะเจาะจง บริษััท ที.พี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เดคคอร จํากัด

16,906.00 บาท

บริษััท ที.พี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เดคคอร จํากัด

16,906.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

30000028357

ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

7 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม จํานวน 45 เลม ( 5,400.00)             เฉพาะเจาะจง พี แอนด พี กอปป เซอรวิส

5,400.00 บาท

พี แอนด พี กอปป เซอรวิส

5,400.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/677

ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

8 ซื้อเครื่องสลับสัญญาณภาพ จํานวน 1 เครื่อง ( 38,520.00)           47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟรเคพลัส จํากัด

38,520.00 บาท

บริษัท โฟรเคพลัส จํากัด

38,520.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

กภ 001/2564

ลงวันที่  23 เมษายน 2564

9 ซื้อตราไปรษณียากร จํานวน 1000 ดวง ( 5,000.00)             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

5,000.00 บาท

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

5,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/711

ลงวันที่ 26 เมษายน 2564

10 จางซอมเครื่องรักษาดวยคลื่นเหนือเสียง 

พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 2 ชุด

( 12,000.00)           เฉพาะเจาะจง บริษัท ชินกฤช จํากัด

12,000.00 บาท

บริษัท ชินกฤช จํากัด

12,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/705

ลงวันที่ 26 เมษายน 2564

11 ซื้อวััสดุ จํานวน 3 รายการ 1,170.00 เฉพาะเจาะจง ราน แอมป เซิรฟ ซัพพลาย

1,170.00 บาท

ราน แอมป เซิรฟ ซัพพลาย

1,170.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/713

ลงวันที่ 26 เมษายน 2564

12 ซื้อวัสดุ จํานวน 8 รายการ 2,319.76 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

2,319.76 บาท

หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

2,319.76 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/714

ลงวันที่ 26 เมษายน 2564

13 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ 2,022.30 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

2,022.30 บาท

หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

2,022.30 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/716

ลงวันที่ 26 เมษายน 2564

14 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ 450.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

401.25 บาท

หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

401.25 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/758

ลงวันที่ 26 เมษายน 2564

15 ซื้อกลองวงจรปด พรอมอุปกรณติดตั้ง

จํานวน 1 ชุด

14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําหนา ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด

14,445.00 บาท

บริษัท นําหนา ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด

14,445.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

3000028423

ลงวันที่ 27 เมษายน 2564

16 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ

จํานวน 1 เครื่อง

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

58,000.00 บาท

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

58,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

3000028424

ลงวันที่ 27 เมษายน 2564


