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

1 72 ซื้อ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 7,807.94          บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 7,807.94          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
4/3/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 73 ซื้อ 6,200.00             เฉพาะเจาะจง บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 6,142.38          บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 6,142.38          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
4/3/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 74 ซื้อ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 9,817.52          บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 9,817.52          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
4/3/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

4 75 ซื้อ 8,500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 8,132.00          หจก.แอล บี ซายน์ 8,132.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/3/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 76 ซื้อ 700.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 600.00            ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 600.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/3/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 77 ซื้อ 1,400.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 1,300.00          บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 1,300.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/3/2562 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 78 ซื้อ 130,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโบว์ผ้าม่านโดย นางทัศนีย 129,971.00       ร้านโบว์ผ้าม่านโดย นางทัศน 129,971.00       1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/3/2562 วัสดุสํานักงาน สมณา สมณา 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒



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

8 38 จ้าง 2,700.00             เฉพาะเจาะจง บจก.เซาท์เทิร์น คาลิเบรชั่น 2,675.00          บจก.เซาท์เทิร์น คาลิเบรชั่น 2,675.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/3/2562 สอบเทียบ  เซอร์วิส  เซอร์วิส 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 39 จ้าง 2,700.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 2,675.00          ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 2,675.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/3/2562 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 79 ซื้อ 35,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ซีอีจี ซายน์ แอนด์ 34,507.50        หจก.ซีอีจี ซายน์ แอนด์ 34,507.50        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/3/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เซอร์วิส เซอร์วิส 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 80 ซื้อ 1,400.00             เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ เซอร์วิส 1,350.00          ร้านประสงค์ เซอร์วิส 1,350.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/3/2562 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 81 ซื้อ 82,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 81,320.00        บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 81,320.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/3/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 82 ซื้อ 26,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 25,130.02        หจก.แอล บี ซายน์ 25,130.02        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/3/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

14 83 ซื้อ 16,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส 15,878.00        หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติค 15,878.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/3/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

15 84 ซื้อ 1,700.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 1,620.00          บจก.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 1,620.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/3/2562 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน



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

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 85 ซื้อ 51,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. พาวเวอร์เทค เคมีคัล 50,290.00        บจก. พาวเวอร์เทค เคมีคัล 50,290.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/3/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ อินดัสทรี อินดัสทรี 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 86 ซื้อ 18,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เอ็ม.เคมีคอล 17,869.00        บจก.เอส.เอ็ม.เคมีคอล 17,869.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/3/2562 วัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ ซัพพลาย ซัพพลาย 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 87 ซื้อ 170,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 166,706.00       บจก.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 166,706.00       1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/3/2562 วัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 88 ซื้อ 58,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เอ็ม.เคมีคอล 57,630.20        บจก.เอส.เอ็ม.เคมีคอล 57,630.20        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/3/2562 วัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ ซัพพลาย ซัพพลาย 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

20 40 จ้าง 20,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส 19,902.00        บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส 19,902.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/3/2562 ซ่อมครุภัณฑ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

21 41 จ้าง 30,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอพลัส เมคิคอล 29,960.00        บจก.ไบโอพลัส เมคิคอล 29,960.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/3/2562 ซ่อมครุภัณฑ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

22 89 ซื้อ 105,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 104,956.30       หจก.แอล บี ซายน์ 104,956.30       1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/3/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

23 90 ซื้อ 5,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซีเอฟกรู๊ป 4,690.00          บจก.ทีซีเอฟกรู๊ป 4,690.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/3/2562 วัสดงานบ้านงานครัว (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

24 42 จ้าง 11,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 10,507.40        บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 10,507.40        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/3/2562 ซ่อมครุภัณฑ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

25 43 จ้าง 12,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพินไอทีคอม 11,930.50        ร้านพุนพินไอทีคอม 11,930.50        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/3/2562 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

26 44 จ้าง 4,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพินไอทีคอม 3,950.00          ร้านพุนพินไอทีคอม 3,950.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/3/2562 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

27 45 จ้าง 3,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพินไอทีคอม 3,200.00          ร้านพุนพินไอทีคอม 3,200.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/3/2562 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

28 46 จ้าง 56,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย พรหมพงษ์ 55,000.00        นายสมหมาย พรหมพงษ์ 55,000.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
14/3/2562 ซ่อมบ้านพัก 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

29 91 ซื้อ 4,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 3,600.00          บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 3,600.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
21/3/2562 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

30 47 จ้าง 9,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 8,720.50          บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 8,720.50          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
22/3/2562 สอบเทียบ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน



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

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

31 48 จ้าง 3,600.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด รามศร 3,500.00          นายสมคิด รามศร 3,500.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
22/3/2562 เช่าเหมาบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

30 92 ซื้อ 2,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 2,202.00          ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 2,202.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
22/3/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

31 93 ซื้อ 2,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 1,830.00          บจก.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 1,830.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
22/3/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

32 94 ซื้อ 1,500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส 1,380.30          หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติค 1,380.90          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
22/3/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

33 95 ซื้อ 800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 723.00            ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 723.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
22/3/2562 วัสดงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

34 96 ซื้อ 500.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 420.00            บจก.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 420.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/3/2562 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

35 97 ซื้อ 3,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารจีระพัฒน์ 3,240.00          ร้านถ่ายเอกสารจีระพัฒน์ 3,240.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/3/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

36 98 ซื้อ 200.00               เฉพาะเจาะจง ร้านไทยวัฒนาพาณิช 195.00            ร้านไทยวัฒนาพาณิช 195.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/3/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

37 49 จ้าง 1,200.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 1,123.50          บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 1,123.50          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/3/2562 สอบเทียบ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

38 50 จ้าง 27,000.00           เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโยลี 26,514.60        สมาคมส่งเสริมเทคโนโยลี 26,514.60        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/3/2562 สอบเทียบ (ไทย-ญี่ปุ่น) (ไทย-ญี่ปุ่น) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

39 99 ซื้อ 2,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 1,926.00          บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 1,926.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/3/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ
 

40 100 ซื้อ 600.00               เฉพาะเจาะจง บจก.พี เอส ดี ทุ่งไหญ่ 530.00            บจก.พี เอส ดี ทุ่งไหญ่ 530.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/3/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

41 101 ซื้อ 1,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.วาย-เอส-พี (1999) 900.00            บจก.วาย-เอส-พี (1999) 900.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/3/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

42 102 ซื้อ 1,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หทัยชนกปิโตรเลียม 1,000.00          หจก.หทัยชนกปิโตรเลียม 1,000.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/3/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

43 51 จ้าง 4,000.00             เฉพาะเจาะจง เขาหลวงรีสอร์ท 4,000.00          เขาหลวงรีสอร์ท 4,000.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/3/2562 ค่าเช่าห้องสัมมนา 2. เสนอราคาไม่เกิน



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

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

44 52 จ้าง 100.00               เฉพาะเจาะจง บจก.เคอรี่เอ็กซ์เพรส 95.00              บจก.เคอรี่เอ็กซ์เพรส 95.00              1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/3/2562 ค่าส่งของ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ




