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

1 103 ซื้อ 7,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 6,204.20          บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 6,204.20          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
3/4/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 79 จ้าง 32,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.พัฒนายนต์ชลบุรี 31,832.50        บจก.พัฒนายนต์ชลบุรี 31,832.50        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/6/2562 ซ่อมครุภัณฑ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 148 ซื้อ 4,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.พวงเพชรการไฟฟ้า 14,160.38        บจก.พวงเพชรการไฟฟ้า 14,160.38        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/6/2562 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 149 ซื้อ 4,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 3,600.00          บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 3,600.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/6/2562 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

5 80 จ้าง 3,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 2,500.00          ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 2,500.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/6/2562 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 81 จ้าง 3,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  รามศร 3,200.00          นายสมคิด  รามศร 3,200.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/6/2562 เช่าบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

7 82 จ้าง 3,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  รามศร 3,200.00          นายสมคิด  รามศร 3,200.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/6/2562 เช่าบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒



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

8 150 ซื้อ 5,500.00             เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 5,220.00          อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 5,220.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/6/2562 วัสดุวิทยาศาตสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 151 ซื้อ 2,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพินไอทีคอม 2,200.00          ร้านพุนพินไอทีคอม 2,200.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/6/2562 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 83 จ้าง 7,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.แอ็ดวานซ์ ซิสเตมส์ 7,629.10          บจก.แอ็ดวานซ์ ซิสเตมส์ 7,629.10          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/6/2562 ซ่อมห้องเย็น แอนด์ ซัพพลาย แอนด์ ซัพพลาย 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 84 จ้าง 10,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 9,600.00          ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 9,600.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/6/2562 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 85 จ้าง 3,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  รามศร 3,300.00          นายสมคิด  รามศร 3,300.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/6/2562 เช่าบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบกลาง วงเงินงบประมาณ

13 152 ซื้อ 2,300.00             เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร 2,268.00          บจก.สยามแม็คโคร 2,268.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
19/6/2562 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

14 86 จ้าง 700.00               เฉพาะเจาะจง หจก.กวงหลี สตีล อินดัสทรี 642.00            หจก.กวงหลี สตีล อินดัสทรี 642.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
19/6/2562 ทดสอบแก๊ส 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

15 87 ซื้อ 600.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ร้อยอันพันอย่าง 580.00            บจก.ร้อยอันพันอย่าง 580.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
21/6/2562 วัสดุสํานักงาน ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน



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

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 154 ซื้อ 600.00               เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร 540.00            บจก.สยามแม็คโคร 540.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
21/6/2562 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 155 ซื้อ 6,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์ยานยนต์ 6,000.00          ร้านสิงห์ยานยนต์ 6,000.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/6/2562 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 87 จ้าง 500.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศูนย์บริการสิริสิน 500.00            บจก.ศูนย์บริการสิริสิน 500.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/6/2562 ซ่อมเครื่องแฟ๊ก 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 88 จ้าง 4,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี 3,408.49          บจก.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี 3,408.49          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/6/2562 ถ่ายน้ํามันเครื่อง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

20 156 ซื้อ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด รามศร 7,800.00          นายสมคิด รามศร 7,800.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/6/2562 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

21 157 ซื้อ 13,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.พวงเพชรการไฟฟ้า 12,733.00        บจก.พวงเพชรการไฟฟ้า 12,733.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/6/2562 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

22 158 ซื้อ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 8,800.00          บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 8,800.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/6/2562 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

23 158 ซื้อ 4,500.00             เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 4,320.00          อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 4,320.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/6/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ




