
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และรำคำท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

1 จ้างซ่อมครุภัณฑ๋การศึกษา จ านวน 9 รายการ 65,300.00              65,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ันแนล จ ากัด บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ันแนล จ ากัด 65,300.00              เสนอราคาต่ าสุด 65202PS0012 12 มกราคม 2565

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 21,760.00              21,760.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเคร่ืองเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเคร่ืองเขียน 21,760.00              เสนอราคาต่ าสุด 65202PO0007 12 มกราคม 2565

3 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 42,800.00              42,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊ิฟท์ไวซ์เอเชีย จ ากัด บริษัท ก๊ิฟท์ไวซ์เอเชีย จ ากัด 42,800.00              เสนอราคาต่ าสุด 65202PO0009 14 มกราคม 2565

4 จัดซ้ือกระดาษช าระ จ านวน 90 ม้วน 8,550.00               8,550.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทวีพูน ซัพพลาย ร้านทวีพูน ซัพพลาย 8,550.00               เสนอราคาต่ าสุด 65202PO0010 17 มกราคม 2565

5 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การศึกษา(เคร่ืองมือวัดการดูดกลืนแสงยูวี) 35,952.00              35,952.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จ ากัด บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จ ากัด 35,952.00              เสนอราคาต่ าสุด 65202PS0013 17 มกราคม 2565

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 11 รายการ 47,725.00              47,725.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 47,725.00              เสนอราคาต่ าสุด 65202PO0011 17 มกราคม 2565

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 5

 รายการ

รายการท่ี 1 เคร่ืองเซอร์คูลล่าไดโครอซึิมสเปคโตรมิเตอร์ ราคา 

4,200,000 บาท

รายการท่ี 2 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสามมิติ ราคา 900,000 บาท

รายการท่ี 3 แหล่งจ่ายไฟความต่างศักย์สูง แบบโปรแกรมได้ 1000 

โวลต์ ราคา 250,000 บาท

รายการท่ี 4 เคร่ืองกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate 

stirrer) ราคา 210,000 บาท 

รายการท่ี 5 เคร่ืองวัดกรดแลกติก (Lactate Threshold) ราคา 

950,000 บาท

245,000.00            250,000.00            e-bidding รายการท่ี 3 แหล่งจ่ายไฟความต่างศักย์สูง แบบ

โปรแกรมได้ 1000 โวลต์ 

มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายเดียว

1. บริษัท ซีไอดิสก์  (ประเทศไทย) จ ากัด 245,000 บาท

บริษัท ซีไอดิสก์  (ประเทศไทย) จ ากัด 245,000.00            เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 1/2565 19 มกราคม 2565

หน่วยงำน  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี  31  มกรำคม พ.ศ.2565

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน  มกรำคม 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



8 จัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 5

 รายการ

รายการท่ี 1 เคร่ืองเซอร์คูลล่าไดโครอซึิมสเปคโตรมิเตอร์ ราคา 

4,200,000 บาท

รายการท่ี 2 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสามมิติ ราคา 900,000 บาท

รายการท่ี 3 แหล่งจ่ายไฟความต่างศักย์สูง แบบโปรแกรมได้ 1000 

โวลต์ ราคา 250,000 บาท

รายการท่ี 4 เคร่ืองกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate 

stirrer) ราคา 210,000 บาท 

รายการท่ี 5 เคร่ืองวัดกรดแลกติก (Lactate Threshold) ราคา 

950,000 บาท

6,254,000.00         6,260,000.00         e-bidding จัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 จ านวน 5 รายการ

รายการท่ี 1 เคร่ืองเซอร์คูลล่าไดโครอซึิมสเปคโตรมิเตอร์

 มีผู้ย่ืนข้อเสนอ จ านวน 3 ราย

1. บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จ ากัด เสนอราคา

 4,198,000  บาท

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ไซแอนติฟิค เสนอราคา 

4,199,900 บาท 

3. บริษัท กรุงเทพ ไซแอนติฟิค แอนด์ คอนซัลท์ จ ากัด 

เสนอราคา 4,199,000บาท

รายการท่ี 2 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสามมิติ 

มีผู้ย่ืนข้อเสนอ จ านวน 3 ราย

1. บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จ ากัด เสนอราคา

 899,000  บาท

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ไซแอนติฟิค เสนอราคา 

899,980 บาท 

3. บริษัท กรุงเทพ ไซแอนติฟิค แอนด์ คอนซัลท์ จ ากัด 

เสนอราคา 899,500 บาท  

บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จ ากัด เ 6,254,000.00         เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 2/2565 21 มกราคม 2565

รายการท่ี 4 เคร่ืองกวนสารละลายแบบให้ความร้อน 

(Hotplate stirrer) 

มีผู้ย่ืนข้อเสนอ จ านวน 3 ราย

1. บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จ ากัด เสนอราคา 

 209,000  บาท

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ไซแอนติฟิค เสนอราคา 

202,990 บาท 

3. บริษัท กรุงเทพ ไซแอนติฟิค แอนด์ คอนซัลท์ จ ากัด 

เสนอราคา 209,500 บาท 

รายการท่ี 5 เคร่ืองวัดกรดแลกติก (Lactate Threshold) 

มีผู้ย่ืนข้อเสนอ จ านวน 3 ราย

1. บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จ ากัด เสนอราคา

 948,000 บาท

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ไซแอนติฟิค เสนอราคา 

949,850 บาท

3. บริษัท กรุงเทพ ไซแอนติฟิค แอนด์ คอนซัลท์ จ ากัด 

เสนอราคา 949,700 บาท

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 รายการ 24,930.00              24,930.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส 24,930.00              เสนอราคาต่ าสุด 65202PO0013 20 มกราคม 2565

9 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 650.00                  650.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค 650.00                  เสนอราคาต่ าสุด 65202PS0014 20 มกราคม 2565

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6,254,000.00         6,254,000.00         e-bidding บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จ ากัด 6,254,000.00         เสนอราคาต่ าสุด 65202PO0014 21 มกราคม 2565


