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

1 34 จ้าง 35,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เพื่อนสนิทวิศวกรรม 34,668.00    หจก.เพื่อนสนิทวิศวกรรม 34,668.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
3/2/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 81 ซื้อ 33,000.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.สิทธิพร แอสโซซิเอส 32,635.00    บมจ.สิทธิพร แอสโซซิเอส 32,635.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
4/2/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 82 ซื้อ 3,500.00          เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
4/2/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 83 ซื้อ 57,000.00        เฉพาะเจาะจง บมจ เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย 56,710.00    บมจ เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลา 56,710.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
4/2/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 84 ซื้อ 5,100.00          เฉพาะเจาะจง บมจ เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย 5,029.00      บมจ เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลา 5,029.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
4/2/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินงบประมาณ

6 85 ซื้อ 2,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 2,105.00      ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 2,105.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
4/2/2564 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 86 ซื้อ 4,980.00          เฉพาะเจาะจง นางนงลักษณ์  อาจเอี่ยม 4,980.00      นางนงลักษณ์  อาจเอี่ยม 4,980.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
4/2/2564 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินงบประมาณ

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2564



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

8 87 ซื้อ 4,500.00          เฉพาะเจาะจง นางขวัญเรือน เชือนเชื้อ 4,500.00      นางขวัญเรือน เชือนเชื้อ 4,500.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/2/2564 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินงบประมาณ

9 35 จ้าง 3,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ เซอร์วิส 3,150.00      ร้านประสงค์ เซอร์วิส 3,150.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/2/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 36 จ้าง 9,700.00          เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ เซอร์วิส 9,650.00      ร้านประสงค์ เซอร์วิส 9,650.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
11/2/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 88 ซื้อ 200.00            เฉพาะเจาะจง พี.เจ กราฟฟิก 200.00         พี.เจ กราฟฟิก 200.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
11/2/2564 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินงบประมาณ

12 89 ซื้อ 4,770.00          เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนมมูลนิธิ 4,770.00      อุตสาหกรรมพัฒนมมูลนิธิ 4,770.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
11/2/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 37 จ้าง 9,600.00          เฉพาะเจาะจง บบจ. เอส พี ซี อาร์ที 9,523.00      บบจ. เอส พี ซี อาร์ที 9,523.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
15/2/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

14 38 จ้าง 15,000.00        เฉพาะเจาะจง บบจ. เอส พี ซี อาร์ที 14,605.50    บบจ. เอส พี ซี อาร์ที 14,605.50    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
15/2/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

15 90 ซื้อ 31,000.00        เฉพาะเจาะจง บบจ. เอส พี ซี อาร์ที 30,495.00    บบจ. เอส พี ซี อาร์ที 30,495.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
19/2/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 91 ซื้อ 2,700.00          เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 2,675.00      หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 2,675.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
19/2/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 39 จ้าง 2,300.00          เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ เซอร์วิส 2,300.00      ร้านประสงค์ เซอร์วิส 2,300.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
19/2/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 92 ซื้อ 600.00            เฉพาะเจาะจง บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 582.08         บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 582.08        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/2/2564 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 40 จ้าง 8,000.00          เฉพาะเจาะจง บบจ. โตโยต้าสุราษฎร์ธานี 7,549.39      บบจ. โตโยต้าสุราษฎร์ธานี 7,549.39      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/2/2564 เหมาบริการ ผู้จําหน่ายโตโยต้า ผู้จําหน่ายโตโยต้า 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

20 93 ซื้อ 3,300.00          เฉพาะเจาะจง บมจ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เบรทาโกร 3,210.00      บมจ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เบรทาโก 3,210.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/2/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

21 94 ซื้อ 1,000.00          เฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 998.00         บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 998.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/2/2564 วัสดุการเกษตร สาขาสุราษฎร์ธานี สาขาสุราษฎร์ธานี 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ


