
แบบ สขร.1
ลําดับ เลขที่สัญญา/ใบสั่ง รายการจัดซื้อ / จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดําเนินงาน รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคา เหตุผล

1 60 ซื้อ 5,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 5,357.16          บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 5,357.16          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
1/2/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

2 61 ซื้อ 3,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 3,059.88          บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 3,059.88          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
1/2/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 62 ซื้อ 5,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 4,774.94          บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 4,774.94          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
1/2/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 63 ซื้อ 400.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ธ.ว การพิมพ์ 380.00            ร้าน ธ.ว การพิมพ์ 380.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
1/2/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 64 ซื้อ 7,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 7,050.00          ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 7,050.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/2/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 65 ซื้อ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 9,873.00          ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 9,873.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/2/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 66 ซื้อ 5,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซีเอฟกรู๊ป 4,803.00          บจก.ทีซีเอฟกรู๊ป 4,803.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/2/2562 วัสดุงานบ้านงานครัว (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



ลําดับ เลขที่สัญญา/ใบสั่ง รายการจัดซื้อ / จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดําเนินงาน รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคา เหตุผล

8 67 ซื้อ 500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 400.00            ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 400.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/2/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 68 ซื้อ 3,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านตาปีค้าวัสดุ 2,735.00          ร้านตาปีค้าวัสดุ 2,735.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/2/2562 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 69 ซื้อ 3,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 2,700.00          บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 2,700.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/2/2562 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 32 จ้าง 1,800.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพินไอทีคอม 1,700.00          ร้านพุนพินไอทีคอม 1,700.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/2/2562 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 33 จ้าง 11,000.00           เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 10,682.35        สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 10,682.35        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/2/2562 สอบเทียบ (ไทย-ญี่ปุ่น) (ไทย-ญี่ปุ่น) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 34 จ้าง 2,000.00             เฉพาะเจาะจง ประสงค์ เซอร์วิส 1,950.00          ประสงค์ เซอร์วิส 1,950.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/2/2562 ซ่อมรถยนต์ นข 205 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

14 35 จ้าง 3,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารจีระพัฒน์ 3,001.00          ร้านถ่ายเอกสารจีระพัฒน์ 3,001.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/2/2562 ถ่ายเอกสาร 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

15 36 จ้าง 7,200.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ยูโปรเทค 7,179.70          บจก.ยูโปรเทค 7,179.70          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
15/2/2562 ซ่อมเครื่องสํารองไฟ 2. เสนอราคาไม่เกิน



ลําดับ เลขที่สัญญา/ใบสั่ง รายการจัดซื้อ / จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีดําเนินงาน รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคา เหตุผล

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 37 จ้าง 2,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 2,011.60          บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 2,011.60          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
15/2/2562 สอบเทียบ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 37 จ้าง 2,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 2,011.60          บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 2,011.60          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
15/2/2562 สอบเทียบ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 70 ซื้อ 63,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.สิทธิพรเอสโซซิเอส 62,060.00        บจก.สิทธิพรเอสโซซิเอส 62,060.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
15/2/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 71 ซื้อ 5,000.00             เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 4,770.00          อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 4,770.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/2/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ




