
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  7  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมารถตู จํานวน 6 รายการ ( 15,000.00)           เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ พาหาญกลา

15,000.00 บาท

นายสมศักดิ์ พาหาญกลา

15,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

3000036337

ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565

2 จางเหมารถตู จํานวน 8 รายการ ( 24,000.00)           เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ พาหาญกลา

24,000.00 บาท

นายสมศักดิ์ พาหาญกลา

24,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

3000036340

ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565

3 จางเหมารถตู จํานวน 2 รายการ ( 15,000.00)           เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน บุตรเสือ

15,000.00 บาท

นายไพโรจน บุตรเสือ

15,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

กภ 001/2565

ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565

4 ซื้อตูทํานํ้าเย็น แบบขวดควํ่า จํานว 2 ตู ( 7,400.00)             7,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงปญญา พาณิชย จํากัด

7,400.00 บาท

บริษัท แสงปญญา พาณิชย จํากัด

7,400.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

3000036467

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565

5 ซื้อพัดลมติดผนัง พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ตัว ( 2,850.00)             2,850.00 เฉพาะเจาะจง รานวัฒนาวงศซัพพลาย

2,850.00 บาท

รานวัฒนาวงศซัพพลาย

2,850.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

3000036468

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565

6 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ ( 8,000.00)             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

8,000.00 บาท

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

8,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1434

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565

7 จางซอมจักรยานเอนปน จํานวน 1 เครื่อง ( 2,568.00)             เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ็กกี้ ฟทเนส จํากัด

2,568.00 บาท

บริษัท แจ็กกี้ ฟทเนส จํากัด

2,568.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/1452

ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565

8 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ ( 599.97)               เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

599.97 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

599.97 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1509

ลงวัันที่ 15 สิงหาคม 2565

9 ซื้อวััสดุ จํานวน 2 รายการ ( 1,495.00)             เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด

1,495.00 บาท

บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด

1,495.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1511 

ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

10 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ 700.00 เฉพาะเจาะจง Royal Flora Ratchphruck

700.00 บาท

Royal Flora Ratchphruck

700.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1545

ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565

11 จางซอม จํานวน 3 รายการ ( 28,515.50)           เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เดคคอร จํากัด

28515.50 บาท

บริษัท ที.พี.เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เดคคอร จํากัด

28515.50 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

3000036720

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

12 จางซอม จํานวน 1 รายการ ( 450.00)               เฉพาะเจาะจง รานวัฒนาวงศซัพพลาย

450.00 บาท

รานวัฒนาวงศซัพพลาย

450.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/1505

ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

13 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ ( 5,906.40)             เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

5,906.40 บาท

หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

5,906.40 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1504

ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

14 จางซอมตู Main Distribution board & 

Emergency Main Distribution board 

(MDB & EMDB)  จํานวน 1 ตู

( 469,721.44)         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู สตาร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

469,721.44 บาท

บริษัท ทรู สตาร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

469,721.44 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

กภ 9/2565

ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

15 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 รายการ ( 10,850.00)           เฉพาะเจาะจง รานวัฒนาวงศซัพพลาย

10,850.00 บาท

รานวัฒนาวงศซัพพลาย

10,850.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

3000036935

ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565

16 จางซอม จํานวน 1 รายการ ( 250.00)               เฉพาะเจาะจง รานวัฒนาวงศซัพพลาย

250.00 บาท

รานวัฒนาวงศซัพพลาย

250.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/1590

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565



17 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ 700.00 เฉพาะเจาะจง Royal Flora Ratchphruck

700.00 บาท

Royal Flora Ratchphruck

700.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1601

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565

18 จางทําโลอคริลิคไดทคัต จํานวน 3 อัน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟเวอรติง ดีไซน จํากัด

3,000.00 บาท

บริษัท เอฟเวอรติง ดีไซน จํากัด

3,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/1621

ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

19 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ 700.00 เฉพาะเจาะจง Royal Flora Ratchphruck

700.00 บาท

Royal Flora Ratchphruck

700.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะซื้อ

อว 8703/1638

ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

20 จางซอม จํานวน 1 รายการ 1,630.00 เฉพาะเจาะจง รานวัฒนาวงศซัพพลาย

1,630.00 บาท

รานวัฒนาวงศซัพพลาย

1,630.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/1651

ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

21 จางเหมารถตู จํานวน 1 รายการ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน บุตรเสือ

2,500.00 บาท

นายไพโรจน บุตรเสือ

2,500.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/1666

ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

22 จางเหมารถตู จํานวน 1 รายการ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน บุตรเสือ

6,000.00 บาท

นายไพโรจน บุตรเสือ

6,000.00 บาท

เปนราคาที่เหมาะสม

และไมเกินวงเงินที่จะจาง

อว 8703/1667

ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565


