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

1 9,10 ซื้อ 17,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.พุนพินออล์ยบริการ 16,467.76        บจก.พุนพินออล์ยบริการ 16,467.76        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/11/2561 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 8 ซื้อ 13,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.พุนพินออล์ยบริการ 12,887.84        บจก.พุนพินออล์ยบริการ 12,887.84        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/11/2561 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

3 9 ซื้อ 500.00               เฉพาะเจาะจง ธว การพิมพ์ 440.00            ธว การพิมพ์ 440.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/11/2561 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 10 ซื้อ 5,400.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 5,350.00          บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 5,350.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/112561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 11 ซื้อ 57,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 56,603.00        บจก.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 56,603.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/11/2561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 12 ซื้อ 75,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 74,900.00        บจก.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 74,900.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/11/2561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 13 ซื้อ 23,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 22,159.70        หจก.แอล บี ซายน์ 22,159.70        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/11/2561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑



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

8 6 จ้าง 43,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส 42,800.00        บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส 42,800.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/11/2561 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 7 จ้าง 80,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส 79,608.00        บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส 79,608.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/11/2561 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 8 จ้าง 22,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส 21,774.50        บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส 21,774.50        1. เสนอรายละเอยีดถูกต้อง
5/11/2561 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 9 จ้าง 3,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.แบงเทรดดิ้ง 3,424.00          บจก.แบงค์เทรดดิ้ง 3,424.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/11/2561 ซ่อมเครื่งอกรองน้ํา 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 14 ซื้อ 850,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ยูพีมาร์เก็ตติ้ง 848,000.00       บจก.ยูพีมาร์เก็ตติ้ง 848,000.00       1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/11/2561 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เยนเนอร์รัล เยนเนอร์รัล 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 15 ซื้อ 5,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 4,500.00          ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 4,500.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
8/11/2561 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

14 10 จ้าง 2,300.00             เฉพาะเจาะจง ประสงค์ เซอร์วิส 2,250.00          ประสงค์ เซอร์วิส 2,250.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
8/11/2561 ซ่อมรถยนต์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

15 16 ซื้อ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 9,255.00          หจก.เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 9,255.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/11/2561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน



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

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 17 ซื้อ 13,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส 12,101.70        หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติค 12,101.70        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/11/2561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 18 ซื้อ 31,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น 30,174.00        บจก.ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น 30,174.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/11/2561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 19 ซื้อ 200.00               เฉพาะเจาะจง บจก.สุตรีมิตรพุนพิน 200.00            บจก.สุตรีมิตรพุนพิน 200.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/11/2561 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

(แก๊ส)  พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 20 ซื้อ 1,200.00             เฉพาะเจาะจง นายอุทร  เพฃรทวน 1,200.00          นายอุทร เพชรทวน 1,200.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/11/2561 วัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

20 21 ซื้อ 860.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซีเอฟ กรู๊ป 860.00            บจก.ทีซีเอฟ กรู๊ป 860.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/11/2561 วัสดุงานบ้านงานครัว (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ
21 22 ซื้อ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ซีอีจี ซายน์ 9,004.05          หจก.ซีอีจี ซายน์ 9,004.05          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง

12/11/2561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แอนด์เซอร์วิส แอนด์เซอร์วิส 2. เสนอราคาไม่เกิน
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

22 23 ซื้อ 26,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 25,714.24        หจก.แอล บี ซายน์ 25,714.24        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/11/2561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

23 24 ซื้อ 2,200.00             เฉพาะเจาะจง ประสงค์ เซอร์วิส 2,130.00          ประสงค์ เซอร์วิส 2,130.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
16/11/2561 วัสดุยานพานหะและขนส่ง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

24 25 ซื้อ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 8,500.00          ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 8,500.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
16/11/2561 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

25 26 ซื้อ 18,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.พาวเวอร์เทค เคมีคัล 17,976.00        บจก.พาวเวอร์เทค เคมีคัล 17,976.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
16/11/2561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ อินดัสทรี อินดัสทรี 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

26 27 ซื้อ 21,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 20,852.16        หจก.แอล บี ซายน์ 20,852.16        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
16/11/2561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

27 11 จ้าง 700.00               เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารจีระพัฒน์ 608.00            ร้านถ่ายเอกสารจีระพัฒน์ 608.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
16/11/256 ถ่ายเอกสาร 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

28 28 ซื้อ 1,400.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 1,390.00          ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 1,390.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
19/11/2561 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

29 29 ซื้อ 9,800.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 9,720.00          ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 9,720.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
19/11/2561 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

30 13 จ้าง 3,300.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด รามศร 3,300.00          นายสมคิด รามศร 3,300.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
20/11/2561 เหมารถตู้พร้อมคนขับ 2. เสนอราคาไม่เกิน



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

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

31 14 จ้าง 500.00               เฉพาะเจาะจง Domestic Air Waybill 450.00            Domestic Air Waybill 450.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
21/11/2561 ส่งของทางเครื่องบิน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

32 30 ซื้อ 320,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 318,000.00       บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 318,000.00       1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/11/256 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาระบบโครงสร้าง วงเงินงบประมาณ

33 15 จ้าง 59,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เพอร์กินเอลเมอร์ 58,315.00        บจก.เพอร์กินเอลเมอร์ 58,315.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/11/2561 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ


