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

1 31,34 ซื้อ 6,800.00             เฉพาะเจาะจง บจก.พุนพินออล์ยบริการ 6,717.42          บจก.พุนพินออล์ยบริการ 6,717.42          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
๓,6/1๒/2561 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 32 ซื้อ 4,300.00             เฉพาะเจาะจง บจก.พุนพินออล์ยบริการ 4,205.20          บจก.พุนพินออล์ยบริการ 4,205.20          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
4/12/2561 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

3 33 ซื้อ 400.00               เฉพาะเจาะจง ธว การพิมพ์ 360.00            ธว การพิมพ์ 360.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
3/12/2561 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 16 จ้าง 6,500.00             เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ 6,057.72          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ 6,057.72          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
3/12/2561 ซ่อมระบบไฟฟ้า พุนพิน พุนพิน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 17 จ้าง 700.00               เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพินไอทีคอม 650.00            ร้านพุนพินไอทีคอม 650.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/12/2561 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

6 35 ซื้อ 2,300.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซีเอฟ กรู๊ป 2,300.00          บจก.ทีซีเอฟ กรู๊ป 2,300.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/12/2561 วัสดุงานบ้านงานครัว (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 36 ซื้อ 17,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 16,350.00        ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 16,350.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/12/2561 วัสดคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑



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

8 37 ซื้อ 11,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 10,700.00        บจก.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 10,700.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/12/2561 วัสดคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 38 ซื้อ 130,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส 128,400.00       บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส 128,400.00       1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/12/2561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 39 ซื้อ 144,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เพอร์กินเอลเมอร์ 143,038.67       บจก.เพอร์กินเอลเมอร์ 143,038.67       1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/12/2561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 18 จ้าง 6,700.00             เฉพาะเจาะจง ประสงค์ เซอร์วิส 6,630.00          ประสงค์ เซอร์วิส 6,630.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
19/12/2561 ซ่อมรถยนต์ ฮษ 1607 กทม. 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 19 จ้าง 9,780.00             เฉพาะเจาะจง ประสงค์ เซอร์วิส 9,780.00          ประสงค์ เซอร์วิส 9,780.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
19/12/2561 ซ่อมรถยนต์ ศจ 1098 กทม. 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 20 จ้าง 3,200.00             เฉพาะเจาะจง ประสงค์ เซอร์วิส 3,200.00          ประสงค์ เซอร์วิส 3,200.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
19/12/2561 ซ่อมรถยนต์ นข 205 สฎ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

14 21 จ้าง 3,280.00             เฉพาะเจาะจง ประสงค์ เซอร์วิส 3,280.00          ประสงค์ เซอร์วิส 3,280.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
21/12/2561 ซ่อมรถยนต์ บฉ 5527 สฎ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

15 22 จ้าง 16,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 15,900.00        ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 15,900.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/12/2561 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 23 จ้าง 11,000.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 10,486.00        อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 10,486.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/12/2561 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 24 จ้าง 22,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 21,881.50        บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 21,881.50        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/12/2561 สอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 40 ซื้อ 18,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค 17,548.00        บจก.ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค 17,548.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/12/2561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ


