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

1 184 ซื้อ 21,000.00         เฉพาะเจาะจงบจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
1/8/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

2 185 ซื้อ 3,000.00           เฉพาะเจาะจงไฮ สปีด เลเซอร์ปริ้นต์ 2,910.00    ไฮ สปีด เลเซอร์ปริ้นต์ 2,910.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/8/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 186 ซื้อ 4,600.00           เฉพาะเจาะจงร้านเทียนโชค เซอร์วิส 4,540.00    ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 4,540.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/8/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 107 จ้าง 11,000.00         เฉพาะเจาะจงบจก.พาราไซแอนติฟิค 10,486.00   บจก.พาราไซแอนติฟิค 10,486.00  1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/8/2562 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 108 จ้าง 3,600.00           เฉพาะเจาะจงร้านถ่ายเอกสารจีระพัฒน์ 3,520.00    ร้านถ่ายเอกสารจีระพัฒน์ 3,520.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/8/2562 ถ่ายเอกสาร 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 109 จ้าง 3,500.00           เฉพาะเจาะจงนายชัยณรงค์  วิชัยดิษฐ 3,000.00    นายชัยณรงค์  วิชัยดิษฐ 3,000.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/8/2562 เช่าเหมาบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

7 110 จ้าง 3,500.00           เฉพาะเจาะจงนายสมคิด  รามศร 3,300.00    นายสมคิด รามศร 3,300.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/8/2562 เช่าเหมาบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๒



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

8 111 จ้าง 3,500.00           เฉพาะเจาะจงนายสมคิด  รามศร 3,200.00    นายสมคิด รามศร 3,200.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/8/2562 เช่าเหมาบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

9 112 จ้าง 3,500.00           เฉพาะเจาะจงนายสมคิด  รามศร 3,200.00    นายสมคิด รามศร 3,200.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/8/2562 เช่าเหมาบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

10 113 จ้าง 3,500.00           เฉพาะเจาะจงนายสมคิด  รามศร 3,200.00    นายสมคิด รามศร 3,200.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/8/2562 เช่าเหมาบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

11 114 จ้าง 3,500.00           เฉพาะเจาะจงนายสมคิด  รามศร 3,200.00    นายสมคิด รามศร 3,200.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/8/2562 เช่าเหมาบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

12 115 จ้าง 3,500.00           เฉพาะเจาะจงนายสมคิด  รามศร 3,200.00    นายสมคิด รามศร 3,200.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/8/2562 เช่าเหมาบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

13 116 จ้าง 2,500.00           เฉพาะเจาะจงนายสมคิด  รามศร 2,000.00    นายสมคิด รามศร 2,000.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/8/2562 เช่าเหมาบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

14 187 ซื้อ 1,200.00           เฉพาะเจาะจงบจก.พวงเพชรการไฟฟ้า 1,102.10    บจก.พวงเพชรการไฟฟ้า 1,102.10   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
7/8/2562 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

15 188 ซื้อ 3,000.00           เฉพาะเจาะจงบจก.ทีซีเอฟกรู๊ป 2,970.00    บจก.ทีซีเอฟกรู๊ป 2,970.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
7/8/2562 วัสดุงานบ้านงานครัว (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน



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

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 189 ซื้อ 4,600.00           เฉพาะเจาะจงบจก.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 4,505.00    บจก.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 4,505.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
7/8/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 190 ซื้อ 11,000.00         เฉพาะเจาะจงร้านโบว์ผ้าม่านโดยนางทัศนีย์ 10,950.00   ร้านโบว์ผ้าม่านโดยนางทัศนีย์ 10,950.00  1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
7/8/2562 วัสดุสํานักงาน สมณา สมณา 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 191 ซื้อ 12,000.00         เฉพาะเจาะจงหจก.ซีอีจี ซาย์ แอนด์ เซอร์วิส 11,984.00   หจก.ซีอีจี ซาย์ แอนด์ เซอร์วิส 11,984.00  1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/8/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 192 ซื้อ 3,500.00           เฉพาะเจาะจงอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00    อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/8/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

20 117 จ้าง 2,700.00           เฉพาะเจาะจงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พุนพิน 2,603.50    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พุนพิน 2,603.50   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/8/2562 เหมาบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

21 193 ซื้อ 10,000.00         เฉพาะเจาะจงหจก.แอล บี ซายน์ 9,717.74    หจก.แอล บี ซายน์ 9,717.74   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
14/8/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

22 194 ซื้อ 12,000.00         เฉพาะเจาะจงหจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 11,770.00   หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 11,770.00  1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
14/8/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

23 195 ซื้อ 3,400.00           เฉพาะเจาะจงร้านเทียนโชค เซอร์วิส 3,390.00    ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 3,390.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
14/8/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

24 196 ซื้อ 4,000.00           เฉพาะเจาะจงไฮ สปีด เลเซอร์ปริ้นต์ 3,900.00    ไฮ สปีด เลเซอร์ปริ้นต์ 3,900.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
16/8/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ




