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

1 66 ซื้อ 80,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก แอล บี ซายน์ 70,353.57     หจก แอล บี ซายน์ 70,353.57    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
01/04/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 67 ซื้อ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก คลีนิคอล ไดแอกโนสติคส์ 8,934.50      หจก คลีนิคอล ไดแอกโนสติคส์ 8,934.50      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
01/04/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 68 ซื้อ 34,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. สิทธิพร แอสโซซิเอส 8,934.50      บจก. สิทธิพร แอสโซซิเอส 8,934.50      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
01/04/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 69 ซื้อ 6,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 5,735.00      ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 5,735.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
01/04/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 70 ซื้อ 58,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. เอส.เอ็ม เคมีคอล 57,630.20     บจก. เอส.เอ็ม เคมีคอล 57,630.20    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
01/04/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ซัพพลาย ซัพพลาย 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 71 ซื้อ 19,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 18,940.00     บจก. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 18,940.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
02/04/2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 72 ซื้อ 2,600.00           เฉพาะเจาะจง นายสมคิด รามศร 2,600.00      นายสมคิด รามศร 2,600.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนเมษายน  ๒๕๖๓



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

07/04/2563 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

8 73 ซื้อ 1,400.00           เฉพาะเจาะจง นายเดโช แจ่มแจ้ง 1,343.00      นายเดโช แจ่มแจ้ง 1,343.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
07/04/2563 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 47 จ้าง 6,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ เซอร์วิส 5,930.00      ร้านประสงค์ เซอร์วิส 5,930.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
07/04/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 48 จ้าง 80,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. แอ็ดวานซ์ ซิสเตมส์ แอนด์ 79,270.95     บจก. แอ็ดวานซ์ ซิสเตมส์ แอนด์ 79,270.95    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/04/2563 เหมาบริการซ่อมห้องเย็น ซัพพลาย ซัพพลาย 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 49 จ้าง 3,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. เซาท์เทิร์น คาลิเบรชั่น 2,675.00      บจก. เซาท์เทิร์น คาลิเบรชั่น 2,675.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
15/04/2563 เหมาบริการสอบเทียบ เซอร์วิส เซอร์วิส 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 74 ซื้อ 14,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. แสงวิทย์ ซายน์ 13,375.00     บจก. แสงวิทย์ ซายน์ 13,375.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
15/04/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 75 ซื้อ 22,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 21,089.70     หจก คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 21,089.70    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
22/04/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

14 76 ซื้อ 17,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก บุญดี 99 16,760.00     หจก บุญดี 99 16,760.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
22/04/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

15 77 ซื้อ 3,500.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
24/04/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 50 จ้าง 2,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ เซอร์วิส 1,850.00      ร้านประสงค์ เซอร์วิส 1,850.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
24/04/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 51 จ้าง 330.00             เฉพาะเจาะจง บจก. เอสซีจี ยามาโตะ 330.00         บจก. เอสซีจี ยามาโตะ 330.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/04/2563 เหมาบริการ เอ็กซ์เพรส เอ็กซ์เพรส 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 52 จ้าง 3,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์เซฟ (2018) 3,200.00      ร้านอินเตอร์เซฟ (2018) 3,200.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/04/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 78 ซื้อ 3,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 3,000.00      บจก. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 3,000.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/04/2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



 






