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

1 1 จ้าง 11,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ. โตโยต้าสุราษฎร์ธานี 10,896.35     บมจ. โตโยต้าสุราษฎร์ธาน 10,896.35    
2/10/2563 เหมาบริการ  ผู้จําหน่ายโตโยต้า  ผู้จําหน่ายโตโยต้า

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง

2 1 ซื้อ 100.00             เฉพาะเจาะจง หจก.รวมกิจเจริญ 85.00           บจก.ทีซีเอฟ กรู๊ป 85.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/10/2563 วัสดุก่อสร้าง (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 2 ซื้อ 3,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอาฝ่า 2,900.00      ร้านอาฝ่า 2,900.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/10/2563 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 3 ซื้อ 5,000.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 4,770.00      อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 4,770.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/10/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 4 ซื้อ 1,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.กวงหลี สตีล อินดัสทรี 1,560.00      หจก.กวงหลี สตีล อินดัสท 1,560.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
16/10/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 5 ซื้อ 2,500.00           เฉพาะเจาะจง นายเดโช แจ่มแจ้ง 2,275.00      นายเดโช แจ่มแจ้ง 2,275.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
16/10/2563 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 2 จ้าง 5,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ เซอร์วิส 4,700.00      ร้านประสงค์ เซอร์วิส 4,700.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๖๓



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

2/10/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

8 3 จ้าง 9,000.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.เอจิเลนส์ เทคโนโลยี 8,930.22      บมจ.เอจิเลนส์ เทคโนโลยี 8,930.22      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
20/10/2563 เหมาบริการ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 4 จ้าง 11,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.พาราไซแอนติฟิค 10,486.00     บมจ.พาราไซแอนติฟิค 10,486.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
20/10/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 5 จ้าง 15,000.00         เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 14,766.00     อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 14,766.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
20/10/2563 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 6 จ้าง 7,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์เจริญ 7,100.00      ร้านพงษ์เจริญ 7,100.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/10/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 7 จ้าง 1,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์เจริญ 1,750.00      ร้านพงษ์เจริญ 1,750.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/10/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 6 ซื้อ 19,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคอล ไดแอกโนสติคส์ 18,533.80     หจก.คลีนิคอล ไดแอกโนส 18,533.80    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/10/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

14 7 ซื้อ 32,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.แสงวิทย์ 31,030.00     บมจ.แสงวิทย์ 31,030.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/10/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

15 8 ซื้อ 71,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซานย์ 70,353.57     หจก.แอล บี ซานย์ 70,353.57    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/10/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 9 ซื้อ 3,500.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/10/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 10 ซื้อ 5,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญดี 99 4,806.00      ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 4,806.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/10/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 11 ซื้อ 1,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน Smile copy print 1,604.00      ร้าน Smile copy print 1,604.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/10/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 12 ซื้อ 22,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี ซี อาร์ที 21,186.00     บจก.เอส พี ซี อาร์ที 21,186.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/10/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

20 13 ซื้อ 75,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 74,900.00     บจก.ไซแอนติฟิค ซัพพลา 74,900.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/10/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

21 15 ซื้อ 6,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 6,400.00      ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 6,400.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/10/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

22 9 จ้าง 199,000.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.สิทธิพร แอสโซซิเอส 198,378.00   บมจ.สิทธิพร แอสโซซิเอส 198,378.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/10/2563 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

23 10 จ้าง 208,000.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.สิทธิพร แอสโซซิเอส 207,901.00   บมจ.สิทธิพร แอสโซซิเอส 207,901.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/10/2563 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

24 11 จ้าง 62,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.เพอร์กินเอลเมอร์ 61,330.26     บมจ.เพอร์กินเอลเมอร์ 61,330.26    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/10/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

25 12 จ้าง 105,000.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.เวิลด์สยามกรู๊ป จํากัด 104,209.00   บมจ.เวิลด์สยามกรู๊ป จํากั 104,209.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/10/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

26 13 จ้าง 600.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพิน ไอที คอม 550.00         ร้านพุนพิน ไอที คอม 550.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/10/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ


