
แบบ สขร. 1

1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ จ ากัด บริษัท เทพศิรินทร์ จ ากัด 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง ศพท.ระนอง 2/2564 ลงวันที่ 30 ต.ค.63

(เดือน พ.ย. 63) 3,300.00                              3,300.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

2 จัดจ้างท าป้ายบ้านคลองของ 4,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอส.พร้ินต้ิง จ ากัด บ.พี.เอส.พร้ินต้ิง จ ากัด 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง ศพท.ระนอง 7/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย.63

ธนาคารปูม้า 4,800.00                              4,800.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

3 วัสดุการเกษตร 2,420.00     เฉพาะเจาะจง นายวรรรัตน์  วงค์กลาง นายวรรรัตน์  วงค์กลาง 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง ศพท.ระนอง 8/2564 ลงวันที่ 30 พ.ย.63

(หมึกแคดเมียม) 2,420.00                              2,420.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

4 วัสดุก่อสร้าง 920.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบางนอนค้าวัสดุ ร้านบางนอนค้าวัสดุ 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง ศพท.ระนอง 10/2564 ลงวันที่ 2 ธ.ค.63

(บ้านคลองของ) 920.00                                 920.00                                 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

5 วัสดุการเกษตร 4,680.00     เฉพาะเจาะจง ร้านดวงดีการประมง ร้านดวงดีการประมง 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง ศพท.ระนอง 11/2564 ลงวันที่ 2 ธ.ค.63

(ตะกร้า) 4,680.00                              4,680.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

6 วัสดุส านักงาน 2,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์ศึกษาและเคร่ืองเขียน หจก.ศูนย์ศึกษาและเคร่ืองเขียน 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง ศพท.ระนอง 12/2564 ลงวันที่ 3 ธ.ค.63

(อบรมชาวประมงบ.อ่าวเคย) 2,000.00                              2,000.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

7 วัสดุการเกษตร 2,420.00     เฉพาะเจาะจง ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง ศพท.ระนอง 13/2564 ลงวันที่ 16 ธ.ค.63

(อุปกรณ์ออกภาพสนาม) 2,420.00                              2,420.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

วันที่  5  เดือนมกราคม   พ.ศ. 2564
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8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 485.00        เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอส.พร้ินต้ิงจ ากัด บ.พี.เอส.พร้ินต้ิงจ ากัด 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง ศพท.ระนอง 14/2564 ลงวันที่ 16 ธ.ค.63

485.00                                 485.00                                 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

9 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 3,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทพศิรินทร์ ออโต้ ไทร์ หจก.เทพศิรินทร์ ออโต้ ไทร์ 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง ศพท.ระนอง 15/2564 ลงวันที่ 16 ธ.ค.63

(นข 1395 สงขลา) 3,300.00                              3,300.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

10 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 1,300.00     เฉพาะเจาะจง นายกฤตติพัฒน์  กตัญํู นายกฤตติพัฒน์  กตัญํู 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง ศพท.ระนอง 16/2564 ลงวันที่ 16 ธ.ค.63

(ตู้น้ าด่ืม) 1,300.00                              1,300.00                              2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

11 วัสดุก่อสร้าง 21,004.10   เฉพาะเจาะจง บ. เอส.ซี อันดามัน ทิมเบอร์ จ ากัด บ. เอส.ซี อันดามัน ทิมเบอร์ จ ากัด 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง ศพท.ระนอง 17/2564 ลงวันที่ 18 ธ.ค.63

(ไม้นากบุด) 21,004.10                            21,004.10                            2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้

12 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 500.00        เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ฯ หจก. เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ฯ 1. เสนอราคารายละเอียดถูกต้อง ศพท.ระนอง 18/2564 ลงวันที่ 18 ธ.ค.63

(เคร่ืองพิมพ์ฯ Canon 500.00                                 500.00                                 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้
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