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

1 79 ซื้อ 4,000.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
05/05/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 80 ซื้อ 5,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 4,795.00      บจก. นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 4,795.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
05/05/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 81 ซื้อ 2,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 1,660.00      บจก. นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 1,660.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
05/05/2563 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 82 ซื้อ 1,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพินอลูมิเนียม 1,200.00      ร้านพุนพินอลูมิเนียม 1,200.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
05/05/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 83 ซื้อ 300.00             เฉพาะเจาะจง นายสมชัย ยังวิวัฒน์ 270.00         นายสมชัย ยังวิวัฒน์ 270.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
05/05/2563 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 84 ซื้อ 1,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. กว้างไพศาลค้าไม้ 963.00         บจก. กว้างไพศาลค้าไม้ 963.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
05/05/2563 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 85 ซื้อ 4,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 3,570.00      ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 3,570.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓



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

19/05/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

8 86 ซื้อ 4,000.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
21/05/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 87 ซื้อ 2,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. บุญดี 99 1,890.00      หจก. บุญดี 99 1,890.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
21/05/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 88 ซื้อ 600.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 600.00         ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 600.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
22/05/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 54 จ้าง 14,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 13,350.00     ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 13,350.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/05/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 55 จ้าง 3,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. สยามไฮไฟ 2,675.00      บจก. สยามไฮไฟ 2,675.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/05/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 89 ซื้อ 2,500.00           เฉพาะเจาะจง บจก. ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 2,354.00      บจก. ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 2,354.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/05/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

14 90 ซื้อ 144.00             เฉพาะเจาะจง บจก. พวงเพชรการไฟฟ้า 144.00         บจก. พวงเพชรการไฟฟ้า 144.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/05/2563 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

15 91 ซื้อ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 8,874.00      บจก. ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 8,874.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/05/2563 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



 






