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

1 113 ซื้อ 18,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 17,630.30        บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 17,630.30        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/5/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 114 ซื้อ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 7,314.60          บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 7,314.60          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/5/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

3 116 ซื้อ 2,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 1,830.00          บจก.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 1,830.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/5/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 117 ซื้อ 3,500.00             เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00          อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 118 ซื้อ 1,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เอพีพริ้นติ้ง แอนด์ 770.00            หจก.เอพีพริ้นติ้ง แอนด์ 770.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/5/2562 วัสดุสํานักงาน กราฟฟิก กราฟฟิก 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 119 ซื้อ 2,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 1,765.50          บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 1,765.50          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 120 ซื้อ 7,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 7,200.00          บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 7,200.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/5/2562 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒



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

8 121 ซื้อ 2,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ไชยแสงเพชร 1,925.00          ร้านพงษ์ไชยแสงเพชร 1,925.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/5/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 122 ซื้อ 26,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 25,132.16        หจก.แอล บี ซายน์ 25,132.16        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 123 ซื้อ 78,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 77,254.00        บจก.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 77,254.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 124 ซื้อ 6,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค 6,099.00          บจก.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 6,099.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 125 ซื้อ 41,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เพอร์กินเอลเมอร์ 40,228.79        บจก.เพอร์กินเอลเมอร์ 40,228.79        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 126 ซื้อ 6,700.00             เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เอ็ม.เคมีคอล 6,644.70          บจก.เอส.เอ็ม.เคมีคอล 6,644.70          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ซัพพลาย ซัพพลาย 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

14 127 ซื้อ 19,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 18,150.41        หจก.แอล บี ซายน์ 18,150.41        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
8/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

15 129 ซื้อ 400.00               เฉพาะเจาะจง สถานเสริมความงามรถยนต์ 400.00            สถานเสริมความงามรถยนต์ 400.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
8/5/2562 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง พลตี้พลัส พลตี้พลัส 2. เสนอราคาไม่เกิน



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

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 58 จ้าง 1,000.00             เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 589.50            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 589.50            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
10/5/2562 ซ่อมระบบไฟฟ้า อําเภอพุนพิน อําเภอพุนพิน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 60 จ้าง 3,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด รามศร 3,300.00          นายสมคิด รามศร 3,300.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
10/5/2562 เช่าเหมาบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

18 61 จ้าง 3,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด รามศร 3,500.00          นายสมคิด รามศร 3,500.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
10/5/2562 เช่าเหมาบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

19 62 จ้าง 3,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด รามศร 3,300.00          นายสมคิด รามศร 3,300.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
14/5/2562 เช่าเหมาบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

20 63 จ้าง 52,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสามหมาย พรหมพงศ์ 3,300.00          นายสมหมาย  พรหมพงศ์ 3,300.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
14/5/2562 ซ่อมบ้านพัก 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

21 130 ซื้อ 2,500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 2,396.80          หจก.แอล บี ซายน์ 2,396.80          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
14/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

22 131 ซื้อ 500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านสิริพร 480.00            ร้านสิริพร 480.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
14/5/2562 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

23 132 ซื้อ 1,200.00             เฉพาะเจาะจง นายอุทร  เพชรทวน 1,200.00          นายอุทร  เพชรทวน 1,200.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
14/5/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

24 133 ซื้อ 1,800.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 1,738.75          บจก.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 1,738.75          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
14/5/2562 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

25 134 ซื้อ 7,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 7,050.00          ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 7,050.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/5/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

26 135 ซื้อ 3,500.00             เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00          อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

27 64 จ้าง 3,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  รามศร 3,300.00          นายสมคิด  รามศร 3,300.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/5/2562 เช่าบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

28 65 จ้าง 3,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  รามศร 3,300.00          นายสมคิด  รามศร 3,300.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
21/5/2562 เช่าบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

29 66 จ้าง 2,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  รามศร 2,000.00          นายสมคิด  รามศร 2,000.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
21/5/2562 เช่าบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

30 67 จ้าง 5,000.00             เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 4,408.40          สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 4,408.40          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
21/5/2562 สอบเทียบ (ไทย-ญี่ปุ่น) (ไทย-ญี่ปุ่น) 2. เสนอราคาไม่เกิน



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

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

31 68 จ้าง 3,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  รามศร 3,200.00          นายสมคิด  รามศร 3,200.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/5/2562 เช่าบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

32 136 ซื้อ 1,200.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซีเอฟกรู๊ป 1,060.00          บจก.ทีซีเอฟกรู๊ป 1,060.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/5/2562 วัสดุงานบ้านงานครัว (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

33 137 ซื้อ 31,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 30,120.50        หจก.แอล บี ซายน์ 30,120.50        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

34 138 ซื้อ 3,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 3,105.00          ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 3,105.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/5/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

35 139 ซื้อ 3,500.00             เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00          อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

36 140 ซื้อ 5,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิกลการ 4,800.00          ร้านวุฒิกลการ 4,800.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/5/2562 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

37 141 ซื้อ 38,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 37,878.00        บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 37,878.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

38 142 ซื้อ 28,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส 27,595.30        บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 27,595.30        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

39 143 ซื้อ 23,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 22,106.20        บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 22,106.20        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

40 144 ซื้อ 1,500.00             เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,500.00          กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,500.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/5/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

41 69 จ้าง 4,500.00             เฉพาะเจาะจง ประสงค์ เซอร์วิส 4,250.00          ประสงค์ เซอร์วิส 4,250.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/5/2562 ซ่อมรถยนต์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

42 70 จ้าง 34,000.00           เฉพาะเจาะจง ประสงค์ เซอร์วิส 33,000.00        ประสงค์ เซอร์วิส 33,000.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/5/2562 ซ่อมรถยนต์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

43 71 จ้าง 14,000.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 13,696.00        อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 13,696.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/5/2562 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

44 72 จ้าง 3,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  รามศร 3,200.00          นายสมคิด  รามศร 3,200.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/5/2562 เช่าบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

45 73 จ้าง 3,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  รามศร 3,200.00          นายสมคิด  รามศร 3,200.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/5/2562 เช่าบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน



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

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

46 74 จ้าง 3,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  รามศร 3,200.00          นายสมคิด  รามศร 3,200.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/5/2562 เช่าบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

47 145 ซื้อ 3,500.00             เฉพาะเจาะจง ประสงค์ เซอร์วิส 3,350.00          ประสงค์ เซอร์วิส 3,350.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
31/5/2562 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

48 146 ซื้อ 1,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก.กวงหลี สตีล อินดัสทรี 1,700.00          หจก.กวงหลี สตีล อินดัสทรี 1,700.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
31/5/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก็ส) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

49 147 ซื้อ 4,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 4,380.00          บจก.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 4,380.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
31/5/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

50 75 จ้าง 11,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.พัฒนายนต์ชลบุรี 10,165.00        บจก.พัฒนายนต์ชลบุรี 10,165.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
31/5/2562 ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

51 76 จ้าง 1,500.00             เฉพาะเจาะจง ประสงค์ เซอร์วิส 1,350.00          ประสงค์ เซอร์วิส 1,350.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
31/5/2562 ซ่อมรถยนต์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

52 77 จ้าง 4,000.00             เฉพาะเจาะจง ประสงค์ เซอร์วิส 3,600.00          ประสงค์ เซอร์วิส 3,600.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
31/5/2562 ซ่อมรถยนต์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

53 78 จ้าง 4,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 3,937.60          บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 3,937.60          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
31/5/2562 ซ่อมครุภัณฑ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ




