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ระบุชื่อของผูที่เขาเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจางครั้งนั้นทุกราย พรอมทั้งราคาที่เสนอ

ระบุชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายหรือผูรับจาง พรอมทั้งราคาที่ไดตกลงซื้อหรือจาง

อธิบายแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันที่ เดือน ป ที่จัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางนั้น

ใหเรียงลําดับตามวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือในการซื้อหรือจาง

ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผูขายหรือผูรับจางรายนั้น

ระบุเลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ พรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ทําสัญญาหรือขอตกลงนั้น

ระบุชื่อของงานที่จัดซื้อหรือจาง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้น ทั้งหมดถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น

ระบุวงเงินราคากลางของงานซื้อหรือจางในครั้งนั้น

ระบุวิธีการที่จัดซื้อหรือจัดจางในครั้งนั้น



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)

30-ต.ค.-63 1 ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค จํานวน 1 ชุด 2,379.00            2,379.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002694

ราคา 2,379.-บาท ราคา 2,379.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 10/7/2563

30-ต.ค.-63 2 ชออนุมัติจางบริการดูแลรักษาลิฟตโดยสาร จํานวน 2 ชุด 67,000.00          67,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002697

รหัสครุภัณฑ 2237000-401000025271,25272 ราคา 67,000.-บาท ราคา 67,000.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 19/10/2563

30-ต.ค.-63 3 ชออนุมัติจางบริการดูแลรักษาลิฟตโดยขนของ จํานวน 1 ชุด 53,000.00          53,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002698

รหัสครุภัณฑ 2237000-401000025274 (หลังตึก) ราคา 53,000.-บาท ราคา 53,000.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 19/10/2563

30-ต.ค.-63 4 ขออนุมัติจางบํารุงรักษาลิฟตขนของแบบไมรวมอะไหล 2 ชุด 21,400.00          21,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002699

รหัสครุภัณฑ 2237000-401000025277,25278 ราคา 21,400.-บาท ราคา 21,400.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 19/10/2563

30-ต.ค.-63 5 ขออนุมัติจางบริการตรวจสอบเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 2 เครื่อง 48,150.00          48,150.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีโคเทค จํากัด บริษัท อีโคเทค จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002700

ราคา 48,150.- บาท ราคา 48,150.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 19/10/2563

30-ต.ค.-63 6 ขออนุมัติจางบริการปองกันปลวก และมด แมลงสาม หนู จํานวน  90,950.00          90,950.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจคท เพสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท โปรเจคท เพสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002701

ราคา 90,950.-บาท ราคา 90,950.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 19/10/2563

30-ต.ค.-63 7 ขออนุมัติจางทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 1 รายการ 30,400.00          30,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานถายเอกสาร เอ็มจีกอปป รานถายเอกสาร เอ็มจีกอปป วงเงินไมเกินที่ อว 78.222/190

ราคา 30,400.-บาท ราคา 30,400.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 20/10/2563

30-ต.ค.-63 8 ขออนุมัติซื้อวัสดุแตงกาย จํานวน 1 รายการ 26,429.00          26,429.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีท.ีเอช. นิตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท ท.ีท.ีเอช. นิตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด วงเงินไมเกินที่ อว 78.222/191

ราคา 26,429.-บาท ราคา 26,429.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 20/10/2563

30-ต.ค.-63 9 ขออนุมัติจางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนต กฉ 6703 นฐ จํานวน  1,746.78            1,746.78           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บริษัท โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002704

ราคา 1,746.78 บาท ราคา 1,746.78 บาท กฎกระทรวงกําหนด 28/10/2563

30-ต.ค.-63 10 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็คดูแลบํารุงรักษาอุปกรณแจงเพ    48,000.00          48,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.พี. ดีเวลลอปเมนท แอนด ซหางหุนสวนจํากัด เอ็ม.พี. ดีเวลลอปเมนท แอนด ซั วงเงินไมเกินที่ 3220002703

ราคา 48,000.-บาท ราคา 48,000.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 26/10/2563

30-ต.ค.-63 11 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 22 รายการ 8,198.00            8,198.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิชกรุป จํากัด บริษัท สมใจบิชกรุป จํากัด วงเงินไมเกินที่ อว 78.222/199

ราคา 8,198.-บาท ราคา 8,198.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 30/10/2563

30-ต.ค.-63 12 ขออนุมัติจางทําเอกสารประกอบการสอน จํานวน 6 รายการ 3,740.00            3,740.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานถายเอกสาร เอ็มจีกอปป รานถายเอกสาร เอ็มจีกอปป วงเงินไมเกินที่ อว 78.222/200

ราคา 3,740.-บาท ราคา 3,740.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 30/10/2563

30-ต.ค.-63 13 ขออนุมัติจางทําประกาศนียบัตร จํานวน 1 รายการ 1,800.00            1,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานถายเอกสาร เอ็มจีกอปป รานถายเอกสาร เอ็มจีกอปป วงเงินไมเกินที่ อว 78.222/201

ราคา 1,800.-บาท ราคา 1,800.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 30/10/2563

30-ต.ค.-63 14 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิงประจําเดือนตุลาคม 2563 5,070.00            5,070.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี พี คิว ปโตรเลียม จํากัด บริษัท วี พี คิว ปโตรเลียม จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002706

ราคา 5,070.- บาท ราคา 5,070.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 30/10/2563

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 408,262.78        408,262.78      

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

ชื่อหนวยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

วันที่  30 เดือน ตุลาคม พ .ศ. 2563 



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)

30-พ.ย.-63 1 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล จํานวน 3 รายการ 924.48            924.48            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พริ้นเทอรี่ จํากัด บริษัท พริ้นเทอรี่ จํากัด วงเงินไมเกินที่ อว 78222/202

ราคา 924.48 บาท ราคา 924.48 บาท กฎกระทรวงกําหนด 02/11/2563

30-พ.ย.-63 2 ขออนุมัติจางทําหนังสือรุน จํานวน 120 เลม 1,800.00          1,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รานถายเอกสาร เอ็มจีกอปป รานถายเอกสาร เอ็มจีกอปป วงเงินไมเกินที่ อว 78222/203

ราคา 1,800.-บาท ราคา 1,800.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 02/11/2563

30-พ.ย.-63 3 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 60,508.50        60,508.50        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด บริษัท กิบไทย จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002711

 ราคา 60,508.50 บาท  ราคา 60,508.50 บาท กฎกระทรวงกําหนด 11/3/2563

30-พ.ย.-63 4 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 85,600.00        85,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วอรด เมดิก หจก.วอรด เมดิก วงเงินไมเกินที่ 3220002712

ราคา 85,600.-บาท ราคา 85,600.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 11/3/2563

30-พ.ย.-63 5 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 74,921.40        74,921.40        วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยอินเตอรแกส แอนด เคมิคัล ซัพ

พลาย จํากัด

บริษัท ไทยอินเตอรแกส แอนด เคมิคัล ซัพพลาย 

จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002713

 ราคา 74,921.40 บาท  ราคา 74,921.40 บาท กฎกระทรวงกําหนด 11/3/2563

30-พ.ย.-63 6 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร         61,525.00         61,525.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เฮ็น.เอช.ไซเอนทิฟค มารเก็ตติ้ง จํากัด บริษัท เอ.เฮ็น.เอช.ไซเอนทิฟค มารเก็ตติ้ง จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002710

 ราคา 6,1525.-บาท  ราคา 6,1525.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 11/4/2563

30-พ.ย.-63 7 ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 1 ชุด         19,803.50         19,803.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002707

ราคา 19,803.50 บาท ราคา 19,803.50 บาท กฎกระทรวงกําหนด 11/5/2563

30-พ.ย.-63 8 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง และวัสดุไฟฟา จํานวน 2 งาน           1,685.86           1,685.86 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002708

ราคา 1,685.86 บาท ราคา 1,685.86 บาท กฎกระทรวงกําหนด 11/5/2563

30-พ.ย.-63 9 ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 งาน 10,058.00        10,058.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอลพีเอ็น ซัพพลายส แอนดเซอรวิส จํากัดบริษัท แอลพีเอ็น ซัพพลายส แอนดเซอรวิส จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002709

ราคา 10,058.- บาท ราคา 10,058.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 11/9/2563

30-พ.ย.-63 10 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร         10,500.00         10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอนด ซี พูลาสกี้ จํากัด บริษัท บี แอนด ซี พูลาสกี้ จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002716

 ราคา 10,500.-บาท  ราคา 10,500.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 11/10/2563

30-พ.ย.-63 11 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร         55,533.00         55,533.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วอรด เมดิก หจก.วอรด เมดิก วงเงินไมเกินที่ 3220002717

 ราคา 55,533.-บาท  ราคา 55,533.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 11/10/2563

30-พ.ย.-63 12 ขออนุมัติจางทําตรายาง จํานวน 9 รายการ 1,352.48          1,352.48          วิธีเฉพาะเจาะจง สายสี่การพิมพ สายสี่การพิมพ วงเงินไมเกินที่ 3220002719

ราคา 1,352.48 บาท ราคา 1,352.48 บาท กฎกระทรวงกําหนด 16/11/2563

30-พ.ย.-63 13 รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพัสดุ กรณีความจําเปนเรงด 1,000.00          1,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ใบแทนใบเสร็จรับเงิน วงเงินไมเกินที่ อว 78.2211/343

ราคา 1,000.-บาท ราคา 1,000.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 18/11/2563

30-พ.ย.-63 14 รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพัสดุ กรณีความจําเปนเรงด 299.60            299.60            วิธีเฉพาะเจาะจง สวีทโฮมฮารดแวร สวีทโฮมฮารดแวร วงเงินไมเกินที่ อว 78.2211/344

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 

ชื่อหนวยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 



ราคา 299.60 บาท ราคา 299.60 บาท กฎกระทรวงกําหนด 18/11/2563

30-พ.ย.-63 15 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 1 รายการ 4,930.00          4,930.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ.ที. แอรแอนดพารท หางหุนสวนจํากัด เอ.ที. แอรแอนดพารท วงเงินไมเกินที่ 3220002720

ราคา 4,930.-บาท ราคา 4,930.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 18/11/2563

30-พ.ย.-63 16 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร           9,810.00           9,810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ.ที.แอร แอนดพารท หจก.เอ.ที.แอร แอนดพารท วงเงินไมเกินที่ 3220002725

 ราคา 9,810.-บาท  ราคา 9,810.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 23/11/2563

30-พ.ย.-63 17 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร           1,300.00           1,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ.ที.แอร แอนดพารท หจก.เอ.ที.แอร แอนดพารท วงเงินไมเกินที่ 3220002726

 ราคา 1,300.-บาท  ราคา 1,300.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 23/11/2563

30-พ.ย.-63 18 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง             540.00             540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002736

กฎกระทรวงกําหนด 27/11/2563

30-พ.ย.-63 19 ขออนุมัติซื้อวัสดุเลี้ยงสัตว 14,200.00        14,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิสและบุตร จํากัด บริษัท วิสและบุตร จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002737

กฎกระทรวงกําหนด 27/11/2563

30-พ.ย.-63 20 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 9,600.00          9,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินสตาร อควาคัลเจอร จํากัด บริษัท อินสตาร อควาคัลเจอร จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002741

ราคา 9,600.-บาท ราคา 9,600.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 27/11/2563

30-พ.ย.-63 21 ขออนุมัติซื้อวัสดุเลี้ยงสัตว         18,960.00         18,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง LUCKY GARDEN LUCKY GARDEN วงเงินไมเกินที่ 3220002742

 ราคา 18,960.บาท  ราคา 18,960.บาท กฎกระทรวงกําหนด 27/11/2563

30-พ.ย.-63 22 ขออนุมัติซื้อวัสดุเลี้ยงสัตว 11,520.00        11,520.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนูญ   บัวเกิด นายมนูญ   บัวเกิด วงเงินไมเกินที่ 3220002743

 ราคา 11,520.-บาท  ราคา 11,520.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 27/11/2563

30-พ.ย.-63 23 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิงประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 5,410.00          5,410.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี พี คิว ปโตรเลียม จํากัด บริษัท วี พี คิว ปโตรเลียม จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002727

ราคา 5,410.- บาท ราคา 5,410.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 30/11/2563

30-พ.ย.-63 24 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 2 งาน 12,785.43        12,785.43        วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิสิฐกลการ หางหุนสวนจํากัด พิสิฐกลการ วงเงินไมเกินที่ 3220002728

ราคา 12,785.43 บาท ราคา 12,785.43 บาท กฎกระทรวงกําหนด 30/11/2563

30-พ.ย.-63 25 ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศหองปฏิบัติการ VCD 2    1,016.50          1,016.50          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอลพีเอ็น ซัพพลายส แอนด เซอรวิส จํากั บริษัท แอลพีเอ็น ซัพพลายส แอนด เซอรวิส จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002729

ราคา 1,016.50 บาท ราคา 1,016.50 บาท กฎกระทรวงกําหนด 30/11/2563

30-พ.ย.-63 26 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมบํารุง 1,498.00          1,498.00          วิธีเฉพาะเจาะจง สวีทโฮมฮารดแวร สวีทโฮมฮารดแวร วงเงินไมเกินที่ 3220002733

ราคา 1,498.-บาท ราคา 1,498.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 30/11/2563

30-พ.ย.-63 27 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 11,546.00        11,546.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002739

ราคา 11,546.- บาท ราคา 11,546.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 30/11/2563

30-พ.ย.-63 28 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 1,990.00          1,990.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002740

ราคา 1,990.-บาท ราคา 1,990.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 30/11/2563

30-พ.ย.-63 29 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 790.00            790.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002746

ราคา 790.- บาท ราคา 790.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 30/11/2563

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 491,407.75     491,407.75     





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)

24-ธ.ค.-63 1 ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค จํานวน 1 ชุด 2,867.00            2,867.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002731

ราคา 2,867.-บาท ราคา 2,867.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 12/1/2563

24-ธ.ค.-63 2 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมบํารุง 3,026.00            3,026.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหา บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002734

ราคา 3,026.-บาท ราคา 3,026.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 12/1/2563

24-ธ.ค.-63 3 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมบํารุง 3,793.00            3,793.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002735

ราคา 3,793.-บาท ราคา 3,793.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 12/1/2563

24-ธ.ค.-63 4 ขออนุมัติซื้อวัสดงานบานงานครัว 260.00              260.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหา บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002738

ราคา 260.- บาท ราคา 260.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 12/1/2563

24-ธ.ค.-63 5 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยซอม Compresser 67,891.50          67,891.50               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีโคเทค จํากัด บริษัท อีโคเทค จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002722

67,891.50 บาท 67,891.50 บาท กฎกระทรวงกําหนด 12/3/2563

24-ธ.ค.-63 6 ขออนุมัติจางซอมกระจกประตูเทมเปอรใส หนา 12 มม. ขนาด 90x200 ซม.จํา   9,630.00            9,630.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง รานจงรัก อลูมิเนียม รานจงรัก อลูมิเนียม วงเงินไมเกินที่ 3220002732

ราคา 9,630.- บาท ราคา 9,630.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 12/7/2563

24-ธ.ค.-63 7 ขออนุมัติซอมรถยนกระบะทะเบียน ลต 18 กทม. 12,200.00          12,200.00               วิธีเฉพาะเจาะจง อูหลงการชาง อูหลงการชาง วงเงินไมเกินที่ 3220002748

 ราคา 12,200.- บาท  ราคา 12,200.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 17/12/2563

24-ธ.ค.-63 8 ขออนุมัติซอมเปลี่ยนไสกรองโซลา  รถหมายเลขทะเบียน กฉ 6703 นฐ 1,032.55            1,032.55                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา บริษัท โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002749

ราคา 1032.55 บาท ราคา 1032.55 บาท กฎกระทรวงกําหนด 21/12/2563

24-ธ.ค.-63 9 ขออนุมัติจางเหมาซอมบํารุงหมอแปลงไฟฟา 47,615.00          47,615.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน) บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกินที่ 3220002750

ราคา 47,615.-บาท ราคา 47,615.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 21/12/2563

24-ธ.ค.-63 10 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย ซอม Board 49,220.00          49,220.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีโคเทค จํากัด บริษัท อีโคเทค จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002751

ราคา 49,220.-บาท ราคา 49,220.-บาท กฎกระทรวงกําหนด 24/12/2563

24-ธ.ค.-63 11 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิงประจําเดือน ธันวาคม 2563 4,850.00            4,850.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี พี คิว ปโตรเลียม จํากัด บริษัท วี พี คิว ปโตรเลียม จํากัด วงเงินไมเกินที่ 3220002752

ราคา 4,850.- บาท ราคา 4,850.- บาท กฎกระทรวงกําหนด 24/12/2563

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 202,385.05        202,385.05             

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2563

ชื่อหนวยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

วันที่  24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
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