
แบบ สขร.1 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1   เปนราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 3,830.00 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 3,830.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 4/06/2563

2   เปนราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 1,047.57 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 1,047.57 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 9/06/2563

3   เปนราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 2,615.00 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 2,615.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 12/06/2563

4   เปนราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 5,350.00 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 5,350.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 12/06/2563

5   เปนราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 8,774.00 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 8,774.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 12/06/2563

6   เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000020524

ราคาที่เสนอ 57,566.00 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 57,566.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 17/06/2563

7   เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000020525

ราคาที่เสนอ 30,548.50 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 30,548.50 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 17/06/2563

8   เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000020527

ราคาที่เสนอ 19,260.00 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 19,260.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 17/06/2563

9   เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000020530

ราคาที่เสนอ 22,277.40 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 22,277.40 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 17/06/2563

10   เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000020529

ราคาที่เสนอ 12,572.50 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 12,572.50 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 17/06/2563

11   เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000020532

ราคาที่เสนอ 23,989.40 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 23,989.40 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 17/06/2563

12   เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000020568จัดจางซอมแซมทอเมนประปาอาคาร

 A

36,615.40 36,615.40 เฉพาะเจาะจง บจก.แทนเจนตเอ็นจิเนียริ่ง บจก.แทนเจนตเอ็นจิเนียริ่ง

จัดซื้อ Cyanidin 3-glucoside 

chloride,10 mg.1 อัน

23,989.40 23,989.40 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย บจก.เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 11 รายการ 12,572.50 12,572.50 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซ.ีดรัก เซ็นเตอร บจก.พี.ซ.ีดรัก เซ็นเตอร

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 14 รายการ 22,277.40 22,277.40 เฉพาะเจาะจง รานเอสแอล ควอลิตี้ซพัพลาย รานเอสแอล ควอลิตี้ซพัพลาย

PM & Validate เคร่ืองวิเคราะหสาร

โดยการดูดกลืน 4 ชุด

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟอรจูน ไซแอนทิฟค บจก.ฟอรจูน ไซแอนทิฟค

Validate & Calibrate เครื่องแยก

สารภายใตความดันของเหลว 1 

รายการ

30,548.50 30,548.50 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟอรจูน ไซแอนทิฟค บจก.ฟอรจูน ไซแอนทิฟค

Validate & Calibrate เครื่องแยก

สารภายใตความดันของเหลว 2 

รายการ

57,566.00 57,566.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟอรจูน ไซแอนทิฟค บจก.ฟอรจูน ไซแอนทิฟค

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ 8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง รานเอสแอล ควอลิตี้ซพัพลาย รานเอสแอล ควอลิตี้ซพัพลาย

จัดซื้อ Caropol 940 (1 Kg) 2 แพค 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง รานเอสแอล ควอลิตี้ซพัพลาย รานเอสแอล ควอลิตี้ซพัพลาย

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 4 รายการ 2,615.00 2,615.00 เฉพาะเจาะจง รานนิยมเภสัช รานนิยมเภสัช

ซื้อตรายางสําเร็จรูป 3 รายการ 1,047.57 1,047.57 เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีโอแอล บมจ.ซีโอแอล

จัดจางทําตรายาง 9 รายการ 3,830.00 3,830.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมี่ยมแอนดออฟฟศซพัพลายบจก.พรีเมี่ยมแอนดออฟฟศซพัพลาย

และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

                                                                                               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา



แบบ สขร.1 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

                                                                                               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคาที่เสนอ 36,615.40 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 36,615.40 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 17/06/2563

13   เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000020569

ราคาที่เสนอ 13,000.00 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 13,000.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 17/06/2563

14   เปนราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 1,080.70 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 1,080.70 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 17/06/2563

15   เปนราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 1,500.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 17/06/2563

16   เปนราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 500.00 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 500.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 19/06/2563

17   เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000020957

ราคาที่เสนอ 376,100.00 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 376,100.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 24/06/2563

18   เปนราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 1,850.00 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 1,850.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 26/06/2563

19   เปนราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 10,000.00 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 29/06/2563

20   เปนราคาที่เหมาะสม PO 3000020893

ราคาที่เสนอ 26,578.80 บาท ราคาที่ซื้อหรือจาง 26,578.80 บาท ไมเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ลงวันที่ 29/06/2563

  

        

   

        

   

        

ซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง จํานวน 

1 ชุด

376,100.00 376,100.00 เฉพาะเจาะจง วันประเสริฐ ซัพพลาย วันประเสริฐ ซัพพลาย

   

   

   

ซื้อ Methanol HPLC 2.5L 12 ขวด 26,578.80 26,578.80 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีทีแลบบอราตอรี่ บจก.ซีทีแลบบอราตอรี่

จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง เดือน กรกฎาคม 

63

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ํามัน สถานีบริการน้ํามัน

ซื้อแผนซุปเปอรไวทบอรด หนา 6 มม.

 จํานวน 2 แผน

1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง นายภารัตน  บุญรอด นายภารัตน  บุญรอด

จัดซื้อน้ํามันดีเซล 1 รายการ (19 ม.ิย.

63)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัชวาล พ.ีท.ีที บจก.ชัชวาล พ.ีท.ีที

ซอมทอน้ํารั่วเรือนเพาะชํา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภารัตน  บุญรอด นายภารัตน  บุญรอด

ซื้อวัสดุกอสราง 4 รายการ 1,080.70 1,080.70 เฉพาะเจาะจง รานบัวพาณิชยรุงเรือง รานบัวพาณิชยรุงเรือง

จางซอมระบบไฟฟาหองวิจัยชั้น 6 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภารัตน  บุญรอด นายภารัตน  บุญรอด

 A


