
 
แบบ สขร.1

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

1 12 ซื้อ 32,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 31,829.60     บจก. สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 31,829.60    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
04/11/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 13 ซื้อ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค 8,731.20      บจก. ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค 8,731.20      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
06/11/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 14 ซื้อ 38,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก แอล บี ซายน์ 37,278.80     หจก แอล บี ซายน์ 37,278.80    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
06/11/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 15 ซื้อ 12,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ หมึกพิมพ์ 11,780.00     บจก. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ หมึกพิมพ์ 11,780.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
06/11/2562 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 9 จ้าง 67,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. สิทธิพร แอสโซซิเอส 66,661.00     บจก. สิทธิพร แอสโซซิเอส 66,661.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
06/11/2562 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 10 จ้าง 61,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. เพอร์กินเอลเมอร์ 60,669.00     บจก. เพอร์กินเอลเมอร์ 60,669.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
06/11/2562 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 11 จ้าง 2,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์เซอร์วิส 1,070.00      ร้านประสงค์เซอร์วิส 1,070.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒



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

06/11/2562 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

8 12 จ้าง 700.00             เฉพาะเจาะจง Mr. Clean CarCare 640.00         Mr. Clean CarCare 640.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
06/11/2562 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 16 ซื้อ 2,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุรินทรีย์พันธุ์ไม้ 1,930.00      ร้านสุรินทรีย์พันธุ์ไม้ 1,930.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
07/11/2562 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 17 ซื้อ 320.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสมพงษ์ 320.00         ร้านสมพงษ์ 320.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
08/11/2562 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 18 ซื้อ 1,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสมศักดิ์ 1,800.00      ร้านสมศักดิ์ 1,800.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
08/11/2562 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 13 จ้าง 2,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิกลการ 1,500.00      ร้านวุฒิกลการ 1,500.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2562 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 14 จ้าง 300.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพินไอ ที 300.00         ร้านพุนพิน ไอ ที 300.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2562 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

14 15 จ้าง 54,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเดชชัย นะมูลมอล 53,490.00     นายเดชชัย นะมูลมอง 53,490.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2562 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

15 16 จ้าง 6,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. บี.เอส คอมพิวเตอร์ 5,980.00      บจก. บี.เอส คอมพิวเตอร์ 5,980.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2562 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 19 ซื้อ 4,800.00           เฉพาะเจาะจง บจก. บี.เอส คอมพิวเตอร์ 4,800.00      บจก. บี.เอส คอมพิวเตอร์ 4,800.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2562 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 20 ซื้อ 3,500.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 21 ซื้อ 14,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก ซี อี จี ซายน์ แอนเซอร์วิส 13,396.40     หจก ซี อี จี ซายน์ แอนเซอร์วิส 13,396.40    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 22 ซื้อ 46,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก แอล บี ซายน์ 45,773.00     หจก แอล บี ซายน์ 45,773.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

20 23 ซื้อ 6,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก แอล บี ซายน์ 5,136.00      หจก แอล บี ซายน์ 5,136.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

21 24 ซื้อ 75,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 74,900.00     บจก. ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 74,900.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

22 25 ซื้อ 2,500.00           เฉพาะเจาะจง นายสมคิด รามศร 2,500.00      นายสมคิด รามศร 2,500.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2562 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

23 26 ซื้อ 200.00             เฉพาะเจาะจง บจก. สุตรีมิตรพุนพิน 200.00         บจก. สุตรีมิตรพุนพิน 200.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (แก๊ส) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

24 27 ซื้อ 22,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 21,731.70     หจก คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 21,731.70    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/11/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

25 28 ซื้อ 5,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ หมึกพิมพ์ 4,200.00      บจก. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ หมึกพิมพ์ 4,200.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/11/2562 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

26 17 จ้าง 6,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 5,980.00      ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 5,980.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
20/11/2562 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

27 29 ซื้อ 2,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก รวมกิจเจริญ 1,530.00      หจก รวมกิจเจริญ 1,530.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/11/2562 วัดสุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน



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

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

28 30 ซื้อ 100.00             เฉพาะเจาะจง ภิญโญการเกษตรพุนพิน (มิมิ) 70.00           ภิญโญการเกษตรพุนพิน (มิมิ) 70.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/11/2562 วัดสุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ




