
แบบ สขร. 1

1 วัสดุส านักงาน 290.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรวมหนังสือ ร้านรวมหนังสือ 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.25/2563 ลงวันที่ 31 ม.ค.2563

(นสพ.เดือน ก.พ. 63) 290.00                                 290.00                                 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 7,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ จ ากัด บริษัท เทพศิรินทร์ จ ากัด 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.26/2563 ลงวันที่ 31 ม.ค.2563

(เดือน ก.พ. 63) 7,000.00                              7,000.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

3 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 1,571.30     เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าระนอง บริษัทโตโยต้าระนอง 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.27/2563 ลงวันที่ 3 ก.พ.2563

(กข 9516 ระนอง) 1,571.30                              1,571.30                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

4 วัสดุก่อสร้าง 4,620.26     เฉพาะเจาะจง หจก.พิศิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ หจก.พิศิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.28/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.2563

(บอร์ดธนาคารปูม้า) 4,620.26                              4,620.26                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

5 วัสดุส านักงาน 1,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์ศึกษาและเคร่ืองเขียน หจก.ศูนย์ศึกษาและเคร่ืองเขียน 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.29/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.2563

(อบรมธนาคารปูม้า) 1,500.00                              1,500.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

6 วัสดุการเกษตร 2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอิ่มร้น  พินิจ นายอิ่มร้น  พินิจ 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.30/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.2563

(แม่ปูม้า) 2,000.00                              2,000.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

7 วัสดุการเกษตร 1,710.00     เฉพาะเจาะจง นายวรรรัตน์  วงค์กลาง นายวรรรัตน์  วงค์กลาง 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.31/2563 ลงวันที่ 11 ก.พ.2563

(หมึกแคดเมี่ยม) 1,710.00                              1,710.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 960.00        เฉพาะเจาะจง ฉ๊อตโฆษณา ระนอง ฉ๊อตโฆษณา ระนอง 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.32/2563 ลงวันที่ 11 ก.พ.2563

(ป้ายไวนิลปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า) 960.00                                 960.00                                 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง

วันที่  6  เดือนมีนาคม   พ.ศ. 2563
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9 จัดจ้างท าป้ายสติกเกอร์ 7,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส. พร้ินต้ิง จ ากัด บริษัท พี.เอส. พร้ินต้ิง จ ากัด 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.33/2563 ลงวันที่ 17 ก.พ.2563

ติดพลาสวู้ด 7,200.00                              7,200.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

 

10 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 1,600.00     เฉพาะเจาะจง นายสุนันท์  รอดช่วง นายสุนันท์  รอดช่วง 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.34/2563 ลงวันที่ 19 ก.พ.2563

(เคร่ืองตัดหญ้า) 1,600.00                              1,600.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

11 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 4,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติแอร์ ร้านฐิติแอร์ 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.35/2563 ลงวันที่ 19 ก.พ.2563

(เคร่ืองปรับอากาศ) 4,050.00                              4,050.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ ออโต้ไทร์ บริษัท เทพศิรินทร์ ออโต้ไทร์ 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.36/2563 ลงวันที่ 24 ก.พ.2563

(แบตเตอร่ี นข 1395 สข) 2,800.00                              2,800.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

13 วัสดุก่อสร้าง 8,040.00     เฉพาะเจาะจง บางนอนค้าวัสดุ บางนอนค้าวัสดุ 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.37/2563 ลงวันที่ 24 ก.พ.2563

(อุปกรณ์ท าถังขยะ) 8,040.00                              8,040.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

14 วัสดุส ารวจ 2,900.00     เฉพาะเจาะจง กิจทวีผลพาณิชย์ กิจทวีผลพาณิชย์ 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.38/2563 ลงวันที่ 24 ก.พ.2563

(เส้ือชูชีพ) 2,900.00                              2,900.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

15 จัดจ้างท าระบบเพาะฟัก 25,000.00   เฉพาะเจาะจง นายโสภณ  ทองหวล นายโสภณ  ทองหวล 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.39/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.2563

ธนาคารปูม้า 25,000.00                            25,000.00                            2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

16 จัดจ้างท าระบบเพาะฟัก 27,000.00   เฉพาะเจาะจง นายโสภณ  ทองหวล นายโสภณ  ทองหวล 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.40/2563 ลงวันที่ 26 ก.พ.2563

ธนาคารปูม้า 27,000.00                            27,000.00                            2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

17 จัดจ้างท าสติกเกอร์พิมพ์และ 3,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส. พร้ินต้ิง จ ากัด บริษัท พี.เอส. พร้ินต้ิง จ ากัด 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง สปม.41/2563 ลงวันที่ 26 ก.พ.2563

สติกเกอร์ติดพลาสวู้ด 3,800.00                              3,800.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้
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