
แบบ สขร.1 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1   เป็นราคาที่เหมาะสม ภส.1/2564

ราคาที่เสนอ 166,920.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 166,920.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 1/10/2563

2   เป็นราคาที่เหมาะสม ภส.2/2564

ราคาที่เสนอ 147,660.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 147,660.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 1/10/2563

ภส.3/2564

ราคาที่เสนอ 1,150,000.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 1,149,000.00 บาท ลงวันที่ 1/10/2563

 

ราคาที่เสนอ 1,142,000.00 บาท  

 

ราคาที่เสนอ 1,155,720.00 บาท  

 

ราคาที่เสนอ 1,369,386.00 บาท  

 

ราคาที่เสนอ 1,499,638.80 บาท  

4   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000023232

ราคาที่เสนอ 17,000.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 17,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 1/10/2563

5   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000023233

ราคาที่เสนอ 57,780.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 57,780.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 1/10/2563

6   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000023234

ราคาที่เสนอ 94,159.50 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 94,159.50 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 1/10/2563

7   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 1,500.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 2/10/2563

8   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000023322

ราคาที่เสนอ 17,976.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 17,976.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 2/10/2563

ซ้ือ Electrode แก้วส าหรับวัด pH 
(pH electrode glass body) 4 อัน

17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีพี โกลบอล โปรดักส์ บจก.ซีพี โกลบอล โปรดักส์

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

บจก.พี.โกศล วิศวกรรม

จ้างบริการดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ 173,400.00 160,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)บจก.โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)

คลีนเนอร์ร่ี

บริษัท เอลาฬุก เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018

                                                                                               สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน ตลุำคม 2563

คณะเภสชัศำสตร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 30 ตลุำคม  2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

บริษัท พีพีเอ็น 51 จ ากัด

จ้างดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 163,700.00 147,660.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.โกศล วิศวกรรม

3 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์

และอาคารระบบบ าบัดสารเคมี 
จ านวน 1 งาน

1,404,000.00 1,404,000.00 e-bidding

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

บริษัท พีพีเอ็น 51 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
 ตามเอกสารประกวดราคา

เฉพาะเจาะจง บจก.ชาร์ป เพสท์ คอนโทรล เซอร์วสิ บจก.ชาร์ป เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส

จ้างท าตรายางตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลายบจก. พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย

จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ 1 
งาน

จ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัด
ปลวก 1 งาน

17,000.00 17,000.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มิสเตอร์กิตติ พิชิตแมลง หจก.มิสเตอร์กิตติ พิชิตแมลงจ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดหนู 
1 งาน

57,780.00

94,159.50 94,159.50 เฉพาะเจาะจง บจก.เตียวฮงสีลม บจก.เตียวฮงสีลม



แบบ สขร.1 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

                                                                                               สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน ตลุำคม 2563

คณะเภสชัศำสตร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 30 ตลุำคม  2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
9   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000023325

ราคาที่เสนอ 61,700.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 61,700.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 2/10/2563

10   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000023328

ราคาที่เสนอ 90,950.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 90,950.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 2/10/2563

11   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000023329

ราคาที่เสนอ 18,083.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 18,083.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 2/10/2563

12   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000023346

ราคาที่เสนอ 45,368.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 45,368.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 5/10/2563

13   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 1,500.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 5/10/2563

14   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 950.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 950.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 5/10/2563

15   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 4,857.80 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 4,857.80 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 7/10/2563

16   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000023636

ราคาที่เสนอ 41,890.50 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 41,890.50 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 12/10/2563

17   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000023635

ราคาที่เสนอ 3,514.50 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 3,514.50 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 12/10/2563

18   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000023634

ราคาที่เสนอ 38,038.50 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 38,038.50 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 12/10/2563

19   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000023661

ราคาที่เสนอ 20,372.80 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 20,372.80 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 14/10/2563

20   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/- 3000023662

ราคาที่เสนอ 4,815.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 4,815.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 14/10/2563

ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 61,700.00 61,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเค ไอที โฟกัส ร้านโอเค ไอที โฟกัส

จ้างท า Package รายการเด็กมาหาไร
 1 งาน

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ บจก.เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ

ซ้ือตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 ตู้ 18,083.00 18,083.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 4 รายการ 45,368.00 45,368.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

ซ้ือมะลิสดปลอดสารเคมี 3 กก. 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง สวนมะลิหนองเสือ สวนมะลิหนองเสือ

ซ้ือเนียมหอม 1 ชุด 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอยต้นสมนุไพรและว่านหางจระเข้ ร้านจอยต้นสมุนไพรและว่านหางจระเข้

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 4,857.80 4,857.80 เฉพาะเจาะจง วี เอ็น ซัพพลาย วี เอ็น ซัพพลาย

อะไหล่ชุดเคร่ืองกรองน้ าส าหรับ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ

41,890.50 41,890.50 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค บจก.ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค

เปล่ียน Cable Pod Z-Axis ส าหรับ
เคร่ือง HPLC 1 ชิ้น

3,514.50 3,514.50 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค บจก.ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค

อะไหล่เคร่ืองฉีดสารเข้า HPLC 
อัตโนมัติ 2 รายการ

38,038.50 38,038.50 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค บจก.ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค

Acetonitrile HPLC isocratic grade
 4L จ านวน 16 ขวด

20,372.80 20,372.80 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย บจก.เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย

ซ่อมเคร่ืองปั่นเหวี่ยงตกตะกอนด้วย
ความเร็วสูง

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุปกรณ์และเคมีวิจัย หจก.อุปกรณ์และเคมีวิจัย



แบบ สขร.1 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

                                                                                               สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน ตลุำคม 2563

คณะเภสชัศำสตร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 30 ตลุำคม  2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
21   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 2,675.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 2,675.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 15/10/2563

22   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 10,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 22/10/2563

23   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000024023

ราคาที่เสนอ 12,950.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 12,950.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 22/10/2563

24   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 210.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 210.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 22/10/2563

25   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 5,093.20 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 5,093.20 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 28/10/2563

26   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 4,400.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 4,400.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 28/10/2563

27   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 7,250.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 7,250.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 29/10/2563

28   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 6,900.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 6,900.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 29/10/2563

29   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000024214

ราคาที่เสนอ 37,450.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 37,450.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 29/10/2563

30   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000024193

ราคาที่เสนอ 29,000.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 29,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 29/10/2563

31   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000024215

ราคาที่เสนอ 76,800.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 76,800.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 29/10/2563

32   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 180.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 180.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 30/10/2563

จ้างเข้าเล่มสันเกลียวพร้อมปก 6 เล่ม 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎากร เมธรินทร์ นายกฤษฎากร เมธรินทร์

ซ้ือหมึกและดรัม จ านวน 7 รายการ 76,800.00 76,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเค ไอที โฟกัส ร้านโอเค ไอที โฟกัส

ซ่อมระบบบายพาสน้ าประปา 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวันประเสริฐ ซัพพลาย ร้านวันประเสริฐ ซัพพลาย

ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารและ
เคร่ืองพิมพ์ส าเนา 2 รายการ

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)

ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Sindoh 
รุ่น N จ านวน 10 ขวด

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอแอนด์เอ็ม คอลซัลท์ บจก.ไอแอนด์เอ็ม คอลซัลท์

จ้างรถตู้ 2 คัน (6 และ 8 พ.ย. 63) 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา  พานิล นายบัญชา  พานิล

ซ่อมแซมระบบปั๊มน้ าประปาอาคาร
หลัง

7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวันประเสริฐ ซัพพลาย ร้านวันประเสริฐ ซัพพลาย

ซ้ือ Alum milk จ านวน 3 ขวด 210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านด ารงเภสัช ร้านด ารงเภสัช

ซ้ือเนื้อก๊าซ LN2  1 รายการ 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แก๊สเซ็นเตอร์ 2001 บจก.แก๊สเซ็นเตอร์ 2001

ซ้ือ Acetonitrile HPLC isocratic 
grade 4L จ านวน 4 ขวด

5,093.20 5,093.20 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย บจก.เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย

น้ ามันประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563
 ประจ าวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามัน สถานีบริการน้ ามัน

ซ่อมรถยนต์คณะพร้อมอะไหล่ 1 งาน 12,950.00 12,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมประสงค์ เซอร์วิส ร้านสมประสงค์ เซอร์วิส


