
แบบ สฃร.1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร 
วันท่ี 1 เมษายน 2563

ฑํฒั. งาน ท ี่จ ัดซ ื้อห ร ือจ ัดจ ้าง วงเง ินท ี่จ ัดซ ื้อ ราค าก ล าง วธีซื้อหรือจัดจ้าV รายข ื่อผ ู้เส น อราคา ผ ู้ได ้ร ับ การค ัด เล ือกและราคา เตุผลท่ีคัดเลื* เลข ท ี่และว ัน ท ี่ข องส ัญ ญ า
ที่ ห ร ือ จ ัด จ ้าง(บ า (บ าท ) และราคาท ี่เส น อ ท ี่ตกลงซ ื้อห ร ือจ ้าง โดยสรุป ห ร ือข ้อตกลงใน การซ ื้อห ร ือจ ้าง
1 วัสดุสำนักงาน 1,120.00 1,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐิติมา นํ้าดื่ม 1,120.00 ร้านฐิติมา นํ้าด่ืม 1,120.00 ราคาตํ่าสุด 58/2563 ลงวันที่ 1 เม.ย. 63
2 วัสดุก่อสร้าง 3,005.00 3,005.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้านสหภัณฑ์การไฟฟ้า 3,005.00 ร้านสหกัณฑ์การไฟฟ้า 3,005.00 ราคาตํ่าสุด 59/2563 ลงวับที่ 8 เม.ย. 63
3 วัสดุงานบ้านงาบครัว 10,796.30 10,796.30 ว ิธ เีฉพาะเจาะจง บ. อุดมทรัพย์ เทรดดิ้ง จำกัด 10,796.30 บ. อุดมทรัพย์ เทรดดิ้ง จำกัด 10,796.30 ราคาตํ่าสุด 60/2563 ลงวันที่ 16 เม.ย. 63
4 วัสดุเขื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,120.00 1,120.00 ว ิธ เีฉพาะเจาะจง บ. โซคมหาขัย จำกัด 1,120.00 บ.โชคมหาข ัยจำก ัด 1,120.00 ราคาตํ่าสุด 61/2563 ลงวันที่ 28 เม.ย. 63
5 วัสดุสำนักงาน 25,025.00 25,025.00 ว ิธ เีฉพาะเจาะจง บ. นาฟ ออฟฟ้ต สเตซั่นเนอรื่ จำกัด 25,025.00 บ. นาฟ ออฟฟ้ต สเตชั่นเนอรื่ จำกัด 25,025.00 ราคาตํ่าสุด 62/2563 ลงวันที่ 28 เม.ย. 63
6 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 2,610.80 2,610.80 ว ิธ เีฉพาะเจาะจง หจก.บั๊กอู๊ด คอมพิวเตอร์ 2,610.80 หจก.บํ๊กอ๊ด คอมพิวเตอร์ 2,610.80 ราคาตํ่าสุด 129/2563 ลงวันที่ 8 เม.ย. 63
7 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสเปคโตโฟมิเตอร์ 25,666.09 25,666.09 ว ิธ เีฉพาะเจาะจง บ. เอจ เิลนด์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด 25,666.09 บ. เอจ เิลนด์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด 25,666.09 ราคาตํ่าสุด 130/2563 ลงวันที่ 16 เม.ย. 63
8 จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นกระเบื้อง 

ห้องสุขาหญิง-ขาย
56,200.00 56,200.00 ว ิธ เีฉพาะเจาะจง นายธนดล บุญยิ่งยง 56,200.00 นายธนดล บุญยิ่งยง 56,200.00 ราคาตํ่าสุด 131/2563 ลงวันที่ 16 เม.ย. 63

9 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ บ 642.00 642.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กอ๊ด คอมพิวเตอร์ 642.00 หจก.บํ๊กอ๊ด คอมพิวเตอร์ 642.00 ราคาตาสุด 132/2563 ลงวับที่ 22 เม.ย. 63
10 จัดจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1,391.00 1,391.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญ ี่ป นุ) 1,391.00 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปนุ) 1,391.00 ราคาตํ่าสุด 133/2563 ลงวันที่ 29 เม.ย. 63
11 จัดจ้างเหมาบริการกำจัดของเลิยห้องปฏิบ้ตการเคมี 41,623.00 41,623.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บ. เมตเตอร์ เวสที แคร์ จำกัด 41,623.00 บ. เมตเตอร์ เวสท ี แคร์ จำกัด 41,623.00 ราคาตาสุด 134/2563 ลงวันที่ 29 เม.ย. 63


