แบบ สฃร.1
แบบสรุป ผลการดำเนิน การจัด ซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม
ศูน ย์วิจัยและตรวจสอบคุณ ภาพสิน ค้าประมงสมุทรสาคร
วันที่ 2 มกราคม 2563
ฑํดัง

งานที่จ ัด ซื้อ หรือ จัด จ้าง

ที่
1 วัสดุสำนักงาน

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจัดจ้าง
หรือจัดจ้าง(บาท
2,080.00

(บาท)

รายซื่อ ผู้เสนอราคา

ผู้ไค้รับ การคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

2,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐิติการนํ้าดื่ม 2,080.00

เหตุผ ล

หี่คัคเลีอก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ร้านฐิติการนํ้าดื่ม 2,080.00

ราคาตาสุด 21/2563 ลงวันที่ 2 ม.ค. 63

2 วัสดุงานบ้านงานครัว

27,285.00

27,285.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมทรัพย์ เทรดดิ่ง จำกัด 27,285.00

บริษัท อุดมทรัพย์ เทรดดิ่ง จำกัด 27,285.00

ราคาตาสุด 22/2563 ลงวับที่ 7 ม.ค. 63

3 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

49,733.00

49,733.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟายบ้สเปค จำกัด 49,733.00

บริษัท ฟายน์สเปค จำกัด 49,733.00

ราคาตรสุด 23/2563 ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

90,950.00

90,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 90,950.00

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 90,950.00

ราคาตาสุด 24/2563 ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

5 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

44,940.00

44,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จำกัด 44,940.00 บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จำกัด 44,940.00 ราคาตํ่าสุด 25/2563 ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

6 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ : โปรแกรม

14,129.99

14,129.99 วิธีเฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 14,129.99

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 14,129.99

ราคาตาสุด 26/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค. 63

7 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ : โปรแกรม

2,500.00

2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 2,500.00

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 2,500.00

ราคาต4าสุด 27/2563 ลงวันที่ 10 ม.ค. 63

8 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

37,343.00

37,343.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซิ อาร์พี จำกัด 37,343.00

บริษัท เอสพีซี อาร์พี จำกัด 37,343.00

ราคาตาสุด 28/2563 ลงวันที่ 10 ม.ค. 63

9 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

40,018.00

40,018.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จำกัด 40,018.00

บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จำกัด 40,018.00

ราคาตํ่าสุด 29/2563 ลงวันที่ 14 ม.ค. 63

10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

8,025.00

8,025.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 8,025.00

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 8,025.00

ราคาตํ่าสุด 30/2563 ลงวันที่ 14 ม.ค. 63

11 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

77,040.00

77,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด มหาซน 77,040.00

บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด มหาซบ 77,040.00

ราคาตาสุด 31/2563 ลงวันที่ 14 ม.ค. 63

12 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

10,176.80

10,176.80 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 10,176.80

หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 10,176.80

ราคาตาสุด 32/2563 ลงวันที่ 14 ม.ค. 63

13 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ : โปรแกรม
15 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5,885.00
900.00

5,885.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏินัติการกลาง (ประเทศไทย) 5,885.00 บริษัท ห้องปฏินัติการกลาง (ประเทศไทย) 5,885.00 ราคาตาสุด 33/2563 ลงวันที่ 15 ม.ค. 63
900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสหภัณท์การไฟฟ้า 900.00

ร้านสหภัณฑ์การไฟฟ้า 900.00

ราคาตํ่าสุด 35/2563 ลงวันที่ 29 ม.ค. 63

16 จ้างเหมาบรืการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์

3,317.00

3,317.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 3,317.00

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 3,317.00

ราคาตํ่าสุด 49/2563 ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

17 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ศจ-!095

1,960.00

1,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นพรัตน์การช่าง 1,960.00

นพรัตน์การซาง 1,960.00

ราคาตํ่าสุด 51/2563 ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

18 จ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์ภายใน

2,500.00

2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปรเมศวร์ ไล้ทอง 2,500.00

นายปรเมศวร์ ไล้ทอง 2,500.00

ราคาตํ่าสุด 52/2563 ลงวันที่ 8 ม.ค. 63

19 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

1,500.00

1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์ วิเศษวงศ์ษา 1,500.00

นายสุวิทย์ วิเศษวงศ์ษา 1,500.00

ราคาตาสุด 53/2563 ลงวันที่ 15 ม.ค. 63

