
                                                                                                                     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                                         แบบ สขร.1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธีการซื้อ

หรือจาง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1
จางกอสรางอาคารศูนยกีฬาและ

สุขภาพ
123,975,000.00 123,975,000.00 E-Bidding บริษัท ธี วัฒนวิศน์ จำกัด 123,975,000.00 บริษัท ธี วัฒนวิศน์ จำกัด 123,975,000.00

คุณสมบัติตรงตามข

อกำหนด 

81/2563 ลว 8 มิถุนายน 2563

2
จางผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสง

เสริมความสามารถภาษาไทย
130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด 130,000.00 บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด 130,000.00

คุณสมบัติตรงตามข

อกำหนด 

82/2563 ลว 11 มิถุนายน 2563

3
จางผลิิตอุปกรณเครื่องแบบนักศึ

กษา จำนวน 5 รายการ
119,346.00 119,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 119,346.00 บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 119,346.00

คุณสมบัติตรงตามข

อกำหนด 

83/2563 ลว 12 มิถุนายน 2563

4
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 42 

รายการ
534,242.00 534,242.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 534,242.00 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 534,242.00

คุณสมบัติตรงตามข

อกำหนด 

84/2563 ลว 12 มิถุนายน 2563

5
จางปรับปรุงประตูหองประชุมเล็

ก จำนวน 1 งาน
16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมานพ อลูมิเนียม 16,000.00 ร้านมานพ อลูมิเนียม 16,000.00

คุณสมบัติตรงตามข

อกำหนด 

85/2563 ลว 15 มิถุนายน 2563

6

ซื้ื้อครุภัณฑชุดโ๖ะเกาอี้สำหรับ

พื้นที่ใหคำปรึกษานักศึกษา 

จำนวน 10 ชุด

178,500.00 178,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพีกรุ๊ปซัยพลายเทค 178,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพีกรุ๊ปซัยพลายเทค 178,500.00

คุณสมบัติตรงตามข

อกำหนด 

86/2563 ลว 16 มิถุนายน 2563

7
ซื้อชุดครุภัณฑจัดการเรียนการส

อนออนไลน จำนวน 3 ชุด
258,405.00 258,405.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร เอวี จำกัด 258,405.00 บริษัท โปร เอวี จำกัด 258,405.00

คุณสมบัติตรงตามข

อกำหนด 

87/2563 ลว 23 มิถุนายน 2563

8
จางทำสื่อวีดิทัศน จำนวน 8 

ผลิตภัณฑ
200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้้านฮาลาบาลารูม 200,000.00 ร้้านฮาลาบาลารูม 200,000.00

คุณสมบัติตรงตามข

อกำหนด 

88/2563 ลว 24 มิถุนายน 2563

9
จางเหมาพัฒนาทักษะภาษาอังก

ฤษ จำนวน 1 รายการ
250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดลิงค์ จำกัด 250,000.00 บริษัท เอ็ดลิงค์ จำกัด 250,000.00

คุณสมบัติตรงตามข

อกำหนด 

89/2563 ลว 25 มิถุนายน 2563

10
จางทำปายพันธุไม จำนวน 1 

รายการ
200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูเนีย ดีไซน์ 200,000.00 ร้านบูเนีย ดีไซน์ 200,000.00

คุณสมบัติตรงตามข

อกำหนด 

90/2563 ลว 25 มิถุนายน 2563

11

จางเหมาบริการจัดฝกอบรมทัก

ษะการเขียนบทความวิชาการเพื่

อตีพิมพระดับนานาชาติ จำนวน 

1 รายการ

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 300,000.00 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 300,000.00

คุณสมบัติตรงตามข

อกำหนด 

91/2563 ลว 26 มิถุนายน 2563

12

จางเหมาบริิการบุคคลภายนอก

(เรียนออนไลน)

สำหรับนักศึกษาสายครุศาสตรบั

ณฑิต จำนวน 1 รายการ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ ด่านเดชา 60,000.00 นายสมศักดิ์ ด่านเดชา 60,000.00

คุณสมบัติตรงตามข

อกำหนด 

92/2563 ลว 29 มิถุนายน 2563

13

จางเหมาบริิการบุคคลภายนอก

(เรียนออนไลน)

สำหรับนักศึกษาสายครุศาสตรบั

ณฑิต จำนวน 1 รายการ

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกฤต สินเจริญ 90,000.00 นายวรกฤต สินเจริญ 90,000.00

คุณสมบัติตรงตามข

อกำหนด 

93/2563 ลว 29 มิถุนายน 2563

14

ซื้อวัสดุุการศึกษา

(ทรัพยากรสารสนเทศ) จำนวน 

229 รายการ

236,980.00 236,980.00 เฉพาะเจาะจง ศููนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 236,980.00 ศููนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 236,980.00

คุณสมบัติตรงตามข

อกำหนด 

94/2563 ลว 29 มิถุนายน 2563



                                                                                                                     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                                         แบบ สขร.1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธีการซื้อ

หรือจาง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

จัดทำโดย

นายจิรพงศ์  มาหลง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


