แบบ สขร. 1
แบบศรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุ{นกาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
วันที 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ลำดับ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

งาน ท ี่จ ัด ซื้อ ห รีอ จัด จ้า ง

วงเงิน ทีจ ัด ซื้อ

ราคากลาง

ห รีอ จัด จ้า ง (บาท)

(บาท)

วิธ ีซ ื้อ หรีอ จ้า ง

รายซื้อ ผู้เ ส บอราคา
และราคาทีเ สนอ

วัสชุสำนักงาน
วัสดุวิทยาศาสตร์

23,112.00

23,112.00

5,243.00

5,243.00

วิธีเฉพาะเจาะจง/ฟ้อ
วิธีเฉพาะเจาะจง/ฟ้อ

บริษัท ไอคิว ออทํพีส จำกัด 23,112.00
บริษัท ยูบิทีวีเวร จำกัด 5,243.00

วัสดุวิทยาศาสตร์

52,537.00
12,754.40

52,537.00

วิธีเฉพาะเจาะจง/ฟ้อ

บริษัท ไขน่เอ็นข์ อิน'ทีเกรฟ้'น จำกัด 52,537.00
บริษัท เอส.เอม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด 12,754.40

วัสดุ1วิทยาศาสตร์
วัสดุวิทยาศาสตร์
วัสดุงาบบ้าบงาบครัว
วัสดุงาบบ้าบงาบศรัว
วัสดุงาบบ้าบงาบครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์
จ้างเหมาบรการจัตทำตายาง
จ้างเทมาบริการจัดทำป้ายฟ้อ
จ้างเหมาบริการเตบทอพักป้า

11,235.00
29,253.80

12,754.40
11,235.00
29,253.80

วิธีเฉพาะเจาะจง/ฟ้อ

ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลีอ กนละราคา
ทีต กลงซื้อ หรีอ จ้า ง

เหดุผ ลที่ด ัด เลือ ก

เลขที่แ ละวัน ที่ข องสัญ ญา

โดยสรุป

บริษัท ไอคิว ออฟ่พีส จำกัด 23,112.00

ราคาตํ่าสุต

พร็อ ข้อ ตกลงในการซื้อ ทริอ จ้า ง
159/2562 ลงวันที 10 กย.62

บริษัท ยูนิทีวีเวร จำกัด 5,243.00
บริษัท ไจน์เอินช่ อินทีเกรขั๋'น จำกัด 52,537.00

ราคาตื้าสุด

164/2562 ลงวันที 13 ทย.62

ราคาตํ่าสุต

165/2562 ลงวันที 13 กย.62

บริษัท เอส.เอม.เคมคอล ขัพพสาย จำกัด 12,754.40
บริษัท ยู. พี. มาริเกิดดิ้ง เยนเบอรัล ฟ้พพลาย จำกัด 11,235.00

ราคาตํ่าศุด
ราคาตาสุค
ราคาตาสุด

166/2562 ลงวันที 13 กย.62
167/2562 ลงวันที 13 กย.62
169/2562 ลงวันที 17 ทย,62

ราคาเตาสุค

170/2562 ลงวันที 20 กย.62

ราคาดาอุด
ราคาตาสุค

171/2562 ลงวันที 23 กย.62

วิธีเฉพาะเจาะจง/ฟ้อ
วิธีเฉพาะเจาะจง/ฟ้อ
วิธีเฉพาะเจาะจง/ฟ้อ

บริษัท ยู. พี. มาร้เก็ดดํ่ง เยนเนอรัล จัพพลาย จำกัด 11,235.00
บริษัท อุดมทรัพย์ เทรดดง จำกัด 29,253.80
บริษัท อุดมทรัพย์ เทรดดง จำกัด 12,668.80

บริษัท อุดมทรัพย์ เทรดดิ้ง จำกัด 29,253,80
บริษัท อุดมทรัพย์ เทรดดง จำกัด 12,668.80

วิธีเฉพาะเจาะจง/ฟ้อ

บริษัท อุดมทรัพย์ เทรดดิ้ง จำกัด 12,733.00

บริษัท อุดมทรัพย์ เทรดดง จำกัด 12,733.00

12,668.80

12.668.80

12,733.00
54,024.30

12,733.00
50,024.30

17,162.80

17,162.80

วิธีเฉพาะเจาะจง/ฟ้อ
วิธีเฉพาะเจาะจง/จ้าง

บริษัท แนบ คอมพีวเดอร์ จำกัด ราคา 54,024.30
ร้านเขอริรี ไมโครพรินท์เฟ้นเดอริ 17,162.8

บริษัท แบํบ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 54,024.30
ร้านเขอริรี ไมโครพริบห์เฟ้นเตอริ 17,162.8

18,650.10

18,650.10

วิธีเฉพาะเจาะจง/จ้าง

บริษัท เฟ้นเอกพริบดํ่ง จำกัด 18,650.10

บริษัท เฟ้นเอกพรินพง จำกัด 18,650.10

ราคาดาอุด
ราคาตํ่าสุต

14,300.00

14,300.00

วิธีเฉพาะเจาะจง/จ้าง

นายสมยูรฌ์ สิงห์คาราแสง 14,300.00

นายสม'ยูรผ่ สิงห์ศาลาแสง 14,300.00

ราคาตํ่าสุต

172/2562 ลงวันที 23 กย.62
182/2562 ลงวันที 10 กย..62
185/2562 ลงวันที 17 ทย..62
187/2562 ลงวันที 24 กย..62

