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

1 39 ซื้อ 175.00             เฉพาะเจาะจง บจก. สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 175.00         บจก. สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 175.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
02/03/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 40 ซื้อ 790.00             เฉพาะเจาะจง บจก. ฟิลเตอร์มาร์ท 790.00         บจก. ฟิลเตอร์มาร์ท 790.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
02/03/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 41 ซื้อ 131,200.00       เฉพาะเจาะจง บจก. บีเอส คอมพิวเตอร์ 131,200.00   บจก. บีเอส คอมพิวเตอร์ 131,200.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/03/2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบลงทุน วงเงินงบประมาณ

4 26 จ้าง 39,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเดชชัย นะมูลมอง 38,986.00     นายเดชชัย นะมูลมอง 38,986.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/03/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 27 จ้าง 11,000.00         เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 10,625.10     สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 10,625.10    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/03/2563 สอบเทียบ (ไทย-ญี่ปุ่น) (ไทย-ญี่ปุ่น) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 28 จ้าง 62,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. สิทธิพรแอสโซซิเอส 61,097.00     บจก. สิทธิพรแอสโซซิเอส 61,097.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/03/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 29 จ้าง 146,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก. เอจิเลนต์เทคโนโลยี 145,292.52   บจก. เอจเลนต์เทคโนโลยี 145,292.52   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๓



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

13/03/2563 เหมาบริการ (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด 2. เสนอราคาไม่เกิน
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

8 30 จ้าง 11,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. ธเนศพัฒนา 10,165.00     บจก. ธเนศพัฒนา 10,165.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/03/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 31 จ้าง 6,000.00           เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 5,510.50      สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 5,510.50      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/03/2563 สอบเทียบ (ไทย-ญี่ปุ่น) (ไทย-ญี่ปุ่น) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 42 ซื้อ 40,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. พาวเวอร์เทค เคมีคัลท อินดัสทรี 39,590.00     บจก. พาวเวอร์เทค เคมีคัลท อินดัสทรี 39,590.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
16/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

งบลงทุน วงเงินงบประมาณ

11 43 ซื้อ 13,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. ลิแกนด์ไซแอนติฟิค 12,412.00     บจก. ลิแกนด์ไซแอนติฟิค 12,412.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
16/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 32 จ้าง 18,000.00         เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 17,194.90     สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 17,194.90    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
16/03/2563 สอบเทียบ (ไทย-ญี่ปุ่น) (ไทย-ญี่ปุ่น) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 44 ซื้อ 167,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก. ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 166,706.00   บจก. ลิแกนด์ไซแอนติฟิค 166,706.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

14 45 ซื้อ 18,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย 17,740.60     บจก. เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย 17,740.60    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

15 46 ซื้อ 55,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. พาวเวอร์เทค เคมีคัล อินดัสทรี 54,677.00     บจก. พาวเวอร์เทค เคมีคัล อินดัสทรี 54,677.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 47 ซื้อ 55,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. เอสพีซี อาร์ที 54,891.00     บจก. เอสพีซี อาร์ที 54,891.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 48 ซื้อ 28,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. ห้องปฏิบัติการกลาง 27,820.00     บจก. ห้องปฏิบัติการกลาง 27,820.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ปท) (ปท) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 49 ซื้อ 81,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. เพอร์กินเอลเมอร์ 80,442.60     บจก. เพอร์กินเอลเมอร์ 80,442.60    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 50 ซื้อ 5,000.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 4,770.00      อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 4,770.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

20 51 ซื้อ 6,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 5,689.00      ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 5,689.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

21 52 ซื้อ 3,500.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

22 53 ซื้อ 3,500.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

23 54 ซื้อ 3,900.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,870.00      อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,870.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

24 55 ซื้อ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 8,500.00      ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 8,500.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

25 56 ซื้อ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 8,250.00      บจก. นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 8,250.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

26 57 ซื้อ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ หมึกพิมพ์ 8,550.00      บจก. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ หมึกพิมพ์ 8,550.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

27 33 จ้าง 3,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. เซาท์เทิร์น คาลิเบรชั่น เซอร์วิส 2,675.00      บจก. เซาท์เทิร์น คาลิเบรชั่น เซอร์วิส 2,675.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน



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

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

28 34 จ้าง 13,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. เอสพีซี อาร์ที 12,305.00     บจก. เอสพีซี อาร์ที 12,305.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

29 35 จ้าง 284,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก. สิทธิพรเอสโซซิเอส 283,229.00   บจก. สิทธิพรเอสโซซิเอส 283,229.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

30 36 จ้าง 169,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก. สิทธิพรเอสโซซิเอส 168,953.00   บจก. สิทธิพรเอสโซซิเอส 168,953.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

31 37 จ้าง 17,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. ห้องปฏิบัติการกลาง (ปท) 1,605.00      บจก. ห้องปฏิบัติการกลาง (ปท) 1,605.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

32 38 จ้าง 4,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 3,950.00      ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 3,950.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

33 39 จ้าง 1,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพิน ไอ ที คอม 1,400.00      ร้านพุนพิน ไอ ที คอม 1,400.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/03/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

34 40 จ้าง 2,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพิน ไอ ที คอม 1,900.00      ร้านพุนพิน ไอ ที คอม 1,900.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง



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

17/03/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

35 58 ซื้อ 2,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. เอสพีซี อาร์ที 1,765.50      บจก. เอสพีซี อาร์ที 1,765.50      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
24/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

36 59 ซื้อ 32,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก แอล บี ซายน์ 31,103.83     หจก แอล บี ซายน์ 31,103.83    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

37 60 ซื้อ 3,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก แอล บี ซายน์ 2,889.00      หจก แอล บี ซายน์ 2,889.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

38 61 ซื้อ 24,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก แอล บี ซายน์ 23,657.70     หจก แอล บี ซายน์ 23,657.70    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

39 62 ซื้อ 2,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 1,810.00      บจก. นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 1,810.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/03/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

40 63 ซื้อ 5,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. ทีซีเอฟกรู๊ป (ปท) 4,600.00      บจก. ทีซีเอฟกรู๊ป (ปท) 4,600.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/03/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

41 64 ซื้อ 8,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ หมึกพิมพ์ 7,000.00      บจก. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ หมึกพิมพ์ 7,000.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/03/2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

42 65 ซื้อ 6,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. ทีซีเอฟกรู๊ป (ปท) 5,500.00      บจก. ทีซีเอฟกรู๊ป (ปท) 5,500.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/03/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

43 41 จ้าง 1,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพิน ไอ ที คอม 950.00         ร้านพุนพิน ไอ ที คอม 950.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/03/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

44 42 จ้าง 3,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. โตโยต้าสุราษฎร์ธานี 2,822.13      บจก. โตโยต้าสุราษฎร์ธานี 2,822.13      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/03/2563 เหมาบริการ ผู้จําหน่ายโตโยต้า ผู้จําหน่ายโตโยต้า 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

45 43 จ้าง 4,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. พวงเพชรการไฟฟ้า 3,745.00      บจก. พวงเพชรการไฟฟ้า 3,745.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/03/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

46 44 จ้าง 35,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเดโช  แจ่มแจ้ง 35,000.00     นายเดโช  แจ่มแจ้ง 35,000.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/03/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

47 45 จ้าง 1,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ เซอร์วิส 730.00         ร้านประสงค์ เซอร์วิส 730.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/03/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

48 46 จ้าง 2,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ เซอร์วิส 1,800.00      ร้านประสงค์ เซอร์วิส 1,800.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/03/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

49 47 จ้าง 2,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 1,760.00      ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 1,760.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/03/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

50 66 ซื้อ 71,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. แอล บี ซายน์ 70,353.57     หจก. แอล บี ซายน์ 70,353.57    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
31/03/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



 
















