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ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผูขายหรือผูรับจางรายนั้น

ระบุเลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ พรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ทําสัญญาหรือขอตกลงนั้น

ระบุชื่อของงานที่จัดซื้อหรือจาง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้น ทั้งหมดถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น

ระบุวงเงินราคากลางของงานซื้อหรือจางในครั้งนั้น

ระบุวิธีการที่จัดซื้อหรือจัดจางในครั้งนั้น

ระบุชื่อของผูที่เขาเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจางครั้งนั้นทุกราย พรอมทั้งราคาที่เสนอ

ระบุชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายหรือผูรับจาง พรอมทั้งราคาที่ไดตกลงซื้อหรือจาง

อธิบายแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันที่ เดือน ป ที่จัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางนั้น

ใหเรียงลําดับตามวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือในการซื้อหรือจาง



  

เงินรายไดสถาบันฯ

วันที่ ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(1) (2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

29-ม.ค.-64 1 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ             8,902.40            8,902.40 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วอรด เมดิก หจก.วอรด เมดิก กฎกระทรวงกําหนด 3220002764

ราคา 8,902.4 บาท ราคา 8,902.4 บาท วงเงินไมเกินที่ 1/4/2564

29-ม.ค.-64 2 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน  22 รายการ 4,408.40            4,408.40           วิธีเฉพาะเจาะจง สายสี่การพิมพ สายสี่การพิมพ วงเงินไมเกินที่ 3220002754

ราคา 4,408.40 บาท ราคา 4,408.40 บาท กฎกระทรวงกําหนด 11/1/2564

29-ม.ค.-64 3 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 3 รายการ 18,618.00          18,618.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีโคเทค จํากัด บริษัท อีโคเทค จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002755

ราคา 18,618.- บาท ราคา 18,618.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 11/1/2564

29-ม.ค.-64 4 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 1 ชุด 5,726.07            5,726.07           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002758

ราคา 5,726.07 บาท ราคา 5,726.07 บาท กฎกระทรวงกําหนด 11/1/2564

29-ม.ค.-64 5 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 1,200.00            1,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิชกรุป จํากัด บริษัท สมใจบิชกรุป จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002756

ราคา 1,200.-บาท ราคา 1,200.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 14/1/2564

29-ม.ค.-64 6 รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพัสดุ กรณีความจําเปนเรงดวน 436.56              436.56             วิธีเฉพาะเจาะจง รานสวีทโฮมฮารดแวร รานสวีทโฮมฮารดแวร วงเงินไมเกินที่ อว 78.2211/9

ราคา 436.56 บาท ราคา 436.56 บาท กฎกระทรวงกําหนด 15/1/2564

29-ม.ค.-64 7 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมบํารุงและบรรจุภัณฑ จํานวน 1 ชุด 18,525.34          18,525.34         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิสิฐกลการ หางหุนสวนจํากัด พิสิฐกลการ วงเงินไมเกินที่ 3220002757

ราคา 18,525.34 บาท ราคา 18,525.34 บาท กฎกระทรวงกําหนด 18/1/2564

29-ม.ค.-64 8 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 ชุด 1,707.72            1,707.72           วิธีเฉพาะเจาะจง สายสี่การพิมพ สายสี่การพิมพ วงเงินไมเกินที่ 3220002759

ราคา 1,707.72 บาท ราคา 1,707.72 บาท กฎกระทรวงกําหนด 18/1/2564

29-ม.ค.-64 9 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัง จํานวน 1 รายการ 9,523.00            9,523.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002760

ราคา 9,523.-บาท ราคา 9,523.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 18/1/2564

29-ม.ค.-64 10 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 1 ชุด 2,233.09            2,233.09           วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เจ.เอ็น.เอ็น อลูมิเนียม หางหุนสวนจํากัด เจ.เอ็น.เอ็น อลูมิเนียม วงเงินไมเกินที่ 3220002761

ราคา 2,233.09 บาท ราคา 2,233.09 บาท กฎกระทรวงกําหนด 18/1/2564

29-ม.ค.-64 11 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 1 ชุด 5,777.00            5,777.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002762

ราคา 5,777.- บาท ราคา 5,777.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 18/1/2564

29-ม.ค.-64 12 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 1 ชุด 2,171.03            2,171.03           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ส. ณรงคชัย วัสดุกอสราง จํากัด บริษัท ส. ณรงคชัย วัสดุกอสราง จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002765

ราคา 2,171.03- บาท ราคา 2,171.03- บาท กฎกระทรวงกําหนด 18/1/2564

29-ม.ค.-64 13 ขออนุมัติซื้อวัสดุวัสดุวิทยุไฟฟา             1,448.60            1,448.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม แอรคอมดิชั่นนิ่ง จํากัด บริษัท เชียงใหม แอรคอมดิชั่นนิ่ง จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002768

ราคา 1,448.60 บาท ราคา 1,448.60 บาท กฎกระทรวงกําหนด 27/1/2561

29-ม.ค.-64 14 ขออนุมัติซื้อวิทยาศาสตร             7,145.46            7,145.46 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002767

ราคา 7,145.46 บาท ราคา 7,145.46 บาท กฎกระทรวงกําหนด 27/1/2564

29-ม.ค.-64 15 ขออนุมัติจางเหมาดําเนินการวิจัย           40,000.00          40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติกัลป ใจมิภักดิ์ นางสาวฐิติกัลป ใจมิภักดิ์ วงเงินไมเกินที่ 3220002766

ราคา 40,000.00 บาท ราคา 40,000.00 บาท กฎกระทรวงกําหนด 27/1/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2564

ชื่อหนวยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 



29-ม.ค.-64 16 รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพัสดุ กรณีความจําเปนเรงดวน 5,323.25            5,323.25           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอส.มอเตอรเซอรวิส จํากัด บริษัท เจ.เอส.มอเตอรเซอรวิส จํากัด วงเงินไมเกินที่ อว 78.2211/13

ราคา 5,303.25 บาท ราคา 5,303.25 บาท กฎกระทรวงกําหนด 27/1/2564

29-ม.ค.-64 17 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิงประจําเดือน มกราคม 2564 1,400.00            1,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี พี คิว ปโตรเลียม จํากัด บริษัท วี พี คิว ปโตรเลียม จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002769

ราคา 1,400.-บาท ราคา 1,400.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 29/1/2564



เงินรายไดสถาบันฯ

วันที่ ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(1) (2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

25-ก.พ.-64 1 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 2,400.00             2,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิชกรุป จํากัด บริษัท สมใจบิชกรุป จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002771

ราคา 2,400.- บาท ราคา 2,400.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 16/2/2564

25-ก.พ.-64 2 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 1 งาน 10,603.25           10,603.25          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002774

ราคา 10,603.25 บาท ราคา 10,603.25 บาท กฎกระทรวงกําหนด 19/2/2564

25-ก.พ.-64 3 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 1 งาน 4,488.00             4,488.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002775

ราคา 4,232.- บาท ราคา 4,232.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 19/2/2564

25-ก.พ.-64 4 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 1 รายการ              5,108.73            5,108.73 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซติชูชาติ จํากัด บริษัท โซติชูชาติ จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002777

ราคา 5,108.73 บาท ราคา 5,108.73 บาท กฎกระทรวงกําหนด 24/2/2564

25-ก.พ.-64 5 รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพัสดุ กรณีความจําเปนเรงดวน 3,825.25             3,825.25           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอส.มอเตอรเซอรวิส จํากัด บริษัท เจ.เอส.มอเตอรเซอรวิส จํากัด วงเงินไมเกินที่ อว 78.2211/53

ราคา 3,825.25 บาท ราคา 3,825.25 บาท กฎกระทรวงกําหนด 25/2/2564

25-ก.พ.-64 6 ขออนุมัติซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 4,400.00             4,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี พี คิว ปโตรเลียม จํากัด บริษัท วี พี คิว ปโตรเลียม จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002773

ราคา 4,400.- บาท ราคา 4,400.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 25/2/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2564

ชื่อหนวยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

วันที่  25 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 



เงินรายไดสถาบันฯ

วันที่ ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(1) (2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

31-มี.ค.-64 1 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 1 งาน 5,840.00            5,840.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ.ท.ีแอรแอนดพารท หางหุนสวนจํากัด เอ.ท.ีแอรแอนดพารท วงเงินไมเกินที่ 3220002783

ราคา 5,840.-บาท ราคา 5,840.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 3/4/2564

31-มี.ค.-64 2 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ 10,500.00           10,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอนด ซี พูลาสกี้ จํากัด บริษัท บี แอนด ซี พูลาสกี้ จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002785

10,500.- บาท 10,500.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 3/10/2564

31-มี.ค.-64 3 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 1 รายการ 12,501.88           12,501.88  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เพชรการคา การไฟฟา หจก.เพชรการคา การไฟฟา วงเงินไมเกินที่ 3220002799

ราคา 12,501.88 บาท ราคา 12,501.88 บาท กฎกระทรวงกําหนด 3/10/2564

31-มี.ค.-64 4 รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพัสดุ กรณีความจําเปนเรงดวน 8,988.00            8,988.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอลพีเอ็น ซัพพลายส แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท แอลพีเอ็น ซัพพลายส แอนด เซอรวิส จํากัด วงเงินไมเกินที่ อว 78.2211/72

ราคา 8,988.- บาท ราคา 8,988.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 3/11/2564

31-มี.ค.-64 5 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 4 รายการ 17,633.60           17,633.60  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค ไซเอ็นซ จํากัด บริษัท แปซิฟค ไซเอ็นซ จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002786

ราคา 17,633.60 บาท ราคา 17,633.60 บาท กฎกระทรวงกําหนด 15/3/2564

31-มี.ค.-64 6 ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 1 งาน 2,193.50            2,193.50    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเซลซซิเออร ซัพพลายส จํากัด บริษัท เอ็กเซลซซิเออร ซัพพลายส จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002781

ราคา 2,193.50-บาท ราคา 2,193.50-บาท กฎกระทรวงกําหนด 22/3/2564

31-มี.ค.-64 7 ขออนุมัติซื้อการเชาผลไม จํานวน 8 รายการ 6,400.00            6,400.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย นาคขํา นางสาวลัดดาวัลย นาคขํา วงเงินไมเกินที่ 3220002782

ราคา 6,400.-บาท ราคา 6,400.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 22/3/2564

31-มี.ค.-64 8 ขออนมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 65.00                65.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิชกรุป จํากัด บริษัท สมใจบิชกรุป จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002792

ราคา 65.-บาท ราคา 65.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 23/3/2564

31-มี.ค.-64 9 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 รายการ 499.00               499.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักสเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักสเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002793

ราคา 499.- บาท ราคา 499.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 23/3/2564

31-มี.ค.-64 10 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ 527.00               527.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักสเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักสเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002794

ราคา 527.- บาท ราคา 527.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 23/3/2564

31-มี.ค.-64 11 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ 940.00               940.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002795

ราคา 940.-บาท ราคา 940.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 23/3/2564

31-มี.ค.-64 12 ขออนมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 1 รายการ 960.00               960.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักสเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักสเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002797

ราคา 960.-บาท ราคา 960.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 25/3/2564

31-มี.ค.-64 13 ขออนมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 1 รายการ 520.00               520.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ.ท.ีแอรแอนดพารท หางหุนสวนจํากัด เอ.ท.ีแอรแอนดพารท วงเงินไมเกินที่ 3220002802

ราคา 520.-บาท ราคา 520.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 25/3/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

ชื่อหนวยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 



31-มี.ค.-64 14 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2 รายการ 13,678.88           13,678.88  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเซลซซิเออร ซัพพลายส จํากัด บริษัท เอ็กเซลซซิเออร ซัพพลายส จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002788

ราคา 13,678.88 บาท ราคา 13,678.88 บาท กฎกระทรวงกําหนด 25/3/2564

31-มี.ค.-64 15 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2 รายการ 2,927.52            2,927.52    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอวาท โปร แอนด ควิก จํากัด บริษัท โอวาท โปร แอนด ควิก จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002789

ราคา 2,927.52 บาท ราคา 2,927.52 บาท กฎกระทรวงกําหนด 25/3/2564

31-มี.ค.-64 16 ขขออนุมัติซื้อปมอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 6,700.00            6,700.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักสเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักสเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002800

ราคา 6,700.- บาท ราคา 6,700.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 30/3/2564

31-มี.ค.-64 17 ขออนุมัติซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือนมีนาคม 2564 7,475.00            7,475.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี พี คิว ปโตรเลียม จํากัด บริษัท วี พี คิว ปโตรเลียม จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002787

ราคา 7,475.- บาท ราคา 7,475.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 31/3/2564

31-มี.ค.-64 18 ขออนมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 5,406.71            5,406.71    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมูธ ซิสเต็มส จํากัด บริษัท สมูธ ซิสเต็มส จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002791

ราคา 5,406.71 บาท ราคา 5,406.71 บาท กฎกระทรวงกําหนด 30/3/2564

31-มี.ค.-64 19 ขออนมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 1 รายการ 318.00               318.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002801

ราคา 318.- บาท ราคา 318.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 30/3/2564
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