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

1 1 ซื้อ 2,500.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซีเอฟ กรู๊ป 2,340.00      บจก.ทีซีเอฟ กรู๊ป 2,340.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
24/10/2562 วัสดุงานบ้านงานครัว (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 2 ซื้อ 8,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 7,950.00      ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 7,950.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
24/10/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 3 ซื้อ 5,000.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 4,770.00      อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 4,770.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
24/10/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 1 จ้าง 4,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ ศรีสมบัติ 3,500.00      นายสมบัติ ศรีสมบัติ 3,500.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
24/10/2562 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 2 จ้าง 5,500.00           เฉพาะเจาะจง บจก. ไบโอ พลัส เมดิคอล 5,350.00      บจก. ไบโอ พลัส เมดิคอล 5,350.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
24/10/2562 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 3 จ้าง 18,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. เอสพีซี อาร์ที 17,120.00     บจก. เอสพีซี อาร์ที 17,120.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
24/10/2562 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 4 จ้าง 6,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ เซอร์วิส 5,500.00      ร้านประสงค์ เซอร์วิส 5,500.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒



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

24/10/2562 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

8 5 จ้าง 5,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. โตโยต้าสุราษฎร์ธาน 4,081.52      บจก. โตโยต้าสุราษฎร์ธาน 4,081.52      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
24/10/2562 เหมาบริการ ผู้จําหน่ายโตโยต้า ผู้จําหน่ายโตโยต้า 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 6 จ้าง 6,500.00           เฉพาะเจาะจง บจก. เพอร์กินเอลเมอร์ 6,184.60      บจก. เพอร์กินเอลเมอร์ 6,184.60      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/10/2562 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 7 จ้าง 4,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 3,960.00      ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 3,960.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/10/2562 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 8 จ้าง 2,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ เซอร์วิส 1,050.00      ร้านประสงค์ เซอร์วิส 1,050.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/10/2562 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 4 ซื้อ 5,500.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 5,350.00      บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 5,350.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/10/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 5 ซื้อ 34,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.สิทธิ แอสโซซิเอส 33,170.00     บจก.สิทธิ แอสโซซิเอส 33,170.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/10/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

14 6 ซื้อ 3,500.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/10/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

15 7 ซื้อ 32,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.แสงวิทย์ ซายน์ 31,565.00     บจก.แสงวิทย์ ซายน์ 31,565.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/10/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 8 ซื้อ 37,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เอสพีซี อาร์ที 36,380.00     บจก.เอสพีซี อาร์ที 36,380.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/10/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 9 ซื้อ 3,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพิน ไอที คอม 3,400.00      ร้านพุนพิน ไอที คอม 3,400.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/10/2562 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 10 ซื้อ 11,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสมคิด รามศร 10,400.00     นายสมคิด รามศร 10,400.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/10/2562 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 11 ซื้อ เฉพาะเจาะจง บจก. สหกรณ์สุราษฎร์ธานี บจก. สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/10/2561 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ




