
แบบ สขร.1 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000026172

ราคาที่เสนอ 17,120.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 17,120.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 5/01/2564

2   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000026177

ราคาที่เสนอ 20,800.80 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 20,800.80 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 5/01/2564

3   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000026173

ราคาที่เสนอ 37,343.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 37,343.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 5/01/2564

4   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000026312

ราคาที่เสนอ 29,960.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 29,960.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 11/01/2564

5   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 2,247.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 2,247.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 15/01/2564

6   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000026533

ราคาที่เสนอ 16,800.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 16,800.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 21/01/2564

7   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000026532

ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 15,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 21/01/2564

8   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000026535

ราคาที่เสนอ 23,000.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 23,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 21/01/2564

9   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 10,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 21/01/2564

10   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000026670

ราคาที่เสนอ 17,655.00 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 17,655.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 28/01/2564

11   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000026671

ราคาที่เสนอ 31,099.55 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 31,099.55 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 28/01/2564

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 10 รายการ 31,099.55 31,099.55 เฉพาะเจาะจง บจก.โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค บจก.โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค

ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 7 รายการ 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.โกศล วิศวกรรม บจก.พี.โกศล วิศวกรรม

ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงเดือน ก.พ. 2564 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้้ามัน สถานีบริการน้้ามัน

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องวิจัยชั้น 6 1 
งาน

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภารัตน์  บุญรอด นายภารัตน์  บุญรอด

ซ่อมแซมระบบระบายน้้าระเบียง
อาคาร 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภารัตน์  บุญรอด นายภารัตน์  บุญรอด

วัสดุการเกษตร 2 รายการ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวันประเสริฐ ซัพพลาย ร้านวันประเสริฐ ซัพพลาย

Dichoromethan HPLC 2.5L RCI 
Labscan 2 ขวด

2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เจเนติกส์ บจก.โกลบอล เจเนติกส์

อะไหล่แผ่นกรอง HEPA FILTER 
ส้าหรับตู้ Laminar Flow รายการ
อะไหล่ Main Filter 1 ชิ้น

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เมกกะฟิล บจก.เมกกะฟิล

จ้างซ่อมแซมเคร่ือง HPLC พร้อม
อะไหล่ 1 งาน

37,343.00 37,343.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค บจก.ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค

ซ่อมแซมเคร่ืองฉีดสารตัวอย่าง
อัตโนมัติพร้อมอะไหล่ 1 งาน

20,800.80 20,800.80 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค บจก.ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค

จ้างซ่อมแซมเคร่ือง HPLC พร้อม
อะไหล่ 1 งาน

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค บจก.ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

                                                                                               สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มกรำคม 2564

คณะเภสชัศำสตร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 29 มกรำคม 2564

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ



แบบ สขร.1 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                                                                               สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มกรำคม 2564

คณะเภสชัศำสตร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 29 มกรำคม 2564

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

12   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000026673

ราคาที่เสนอ 19,741.50 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 19,741.50 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 28/01/2564

13   เป็นราคาที่เหมาะสม PO 3000026674

ราคาที่เสนอ 38,974.75 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 38,974.75 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 28/01/2564

14   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 9,683.50 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 9,683.50 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 28/01/2564

15   เป็นราคาที่เหมาะสม อว 8709.1/-

ราคาที่เสนอ 7,420.45 บาท ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง 7,420.45 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ลงวันที่ 28/01/2564

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ 7,420.45 7,420.45 เฉพาะเจาะจง บจก.สามชัย เคมิคอล บจก.สามชัย เคมิคอล

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 9,683.50 9,683.50 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็กซ์แอล ไบโอเทค บจก.เอ็กซ์แอล ไบโอเทค

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 19 รายการ 38,974.75 38,974.75 เฉพาะเจาะจง เอสแอล ควอลิต้ี ซัพพลาย เอสแอล ควอลิต้ี ซัพพลาย

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 19,741.50 19,741.50 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ บจก.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์


