
แบบ สขร. 1

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีตดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) สญัญา และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 สอบเทียบเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 30,000.00      22,309.50      เฉพาะเจาะจง บ.ดอกเตอร์ คาลิเบรชัน่ จ  ากดั บ.ดอกเตอร์ คาลิเบรชัน่ จ  ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้รายช่ืออยู่ในคูมื่อ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 1/2564

 จ  านวน 14 รายการ 22,309.50 22,309.50 ผูซ้ื้อของกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวนัท่ี 3/11/2563
2 ทอสอบความช านาญห้องปฏิบติัการ 6,000.00        5,885.00        เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบติักลาง (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ห้องปฏิบติักลาง (ประเทศไทย) จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 2/2564

PT01-6401 5,885.00                              5,885.00                              มีรายช่ือผูซ้ื้อในทะเบียนอุตสาหกรรม ลงวนัท่ี 3/11/2563
3 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด 24,000.00 24,000.00      เฉพาะเจาะจง นางพชัรี  อินทร์โอสถ นางพชัรี  อินทร์โอสถ เน่ืองจากเป็นงานจา้งต่อเน่ืองและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 3/2564

24,000.00                            24,000.00                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 3/11/2563
4 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 24,000.00      24,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ขาวจุย้ นายสมชาย  ขาวจุย้ เน่ืองจากเป็นงานจา้งต่อเน่ืองและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 4/2564

24,000.00 24,000.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 3/11/2563
5 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด 24,000.00      24,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประคอง  ชวนโพธ์ิ นางประคอง  ชวนโพธ์ิ เน่ืองจากเป็นงานจา้งต่อเน่ืองและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 5/2564

24,000.00 24,000.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 3/11/2563
6 จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา เฉลียว นายปรีชา เฉลียว เน่ืองจากเป็นงานจา้งต่อเน่ืองและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 6/2564

30,000.00 30,000.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 3/11/2563
7 สอบเทียบเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 15,000.00 14,637.60 เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธิฯ อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธิฯ เน่ืองจากเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 7/2564

เคร่ืองชัง่ 14,637.60 14,637.60 มีรายช่ือผูซ้ื้อในทะเบียนอุตสาหกรรม ลงวนัท่ี 4/11/2563
8 ซ่อมแซมเคร่ืองมือวิเคราะห์และแยกสาร 140,000.00 130,647.00 เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญดา้นการซ่อมฯ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 8/2564

ชนิด HPLC 130,647.00 130,647.00 และมีบญัชีรายช่ือผูซ้ื้อของกระทรวงอุตสหกรรม ลงวนัท่ี 4/11/2563
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ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีตดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) สญัญา และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
9 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน  2 รายการ 13,000.00      119,840.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จ ากดับ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายวสัดุฯ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 1/2564

119,840.00 119,840.00 ยี่ห้อ EuroProxima แต่เพียงผูเ้ดียว ลงวนัท่ี 11/11/2563
10 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 5 รายการ 200,000.00    191,637.00    เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ แอนด ์ซายส์แอนซ ์จ ากดั บ.เซฟ แอนด ์ซายส์แอนซ ์จ ากดั เน่ืองจากเป็นตวัแทนจ าหน่ายยีห่อ้ Waters ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 2/2564

191,637.00                          191,637.00                          ในประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ดียว ลงวนัท่ี 12/11/2563
11 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ สารเคมี 130,000.00 127,444.49    เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ แอนด ์ซายส์แอนซ์ จ  ากดับ.เซฟ แอนด ์ซายส์แอนซ์ จ  ากดัเน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 3/2564

จ านวน 26 รายการ 126,832.45                          126,832.45                          และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 16/11/2563
บ. เอส ไอ ไซแอนติฟิค จ ากดั

128,056.53 
12 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ  จ  านวน 27 รายการ 65,000.00      62,833.61      เฉพาะเจาะจง บ. เอส ไอ ไซแอนติฟิค จ ากดั บ. เอส ไอ ไซแอนติฟิค จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 4/2564

62,665.62 62,665.62 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 16/11/2563
บ.เซฟ แอนด ์ซายส์แอนซ ์จ ากดั

63,001.60 
13 วสัดการเกษตร,วสัดุก่อสร้าง 7,000.00 6,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนดอ์ะควาเทค ร้านร้อยปอนดอ์ะควาเทค เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 5/2564

6,630.00 6,630.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 26/11/2563
14 วสัดุก่อสร้าง,วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,000.00 16,524.01 เฉพาะเจาะจง บ.พี.จี. แอท โฮม จ ากดั บ.พี.จี. แอท โฮม จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 6/2564

16,524.01 16,524.01 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 27/11/2563


