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

1 16 ซื้อ 3,500.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/11/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 17 ซื้อ 13,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 12,050.00     บมจ.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย 12,050.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/11/2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 18 ซื้อ 6,100.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 6,050.00      บมจ.นภาพรรณคอมเพลก็ 6,050.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/11/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 19 ซื้อ 600.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 535.00         บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสด 535.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/11/2563 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 20 ซื้อ 47,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.ลิแกนด์ไซแอนติฟิค 46,919.50     บมจ.ลิแกนด์ไซแอนติฟิค 46,919.50    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/11/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 21 ซื้อ 43,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.เอส.เอ็ม เคมีคอล 42,757.20     บมจ.เอส.เอ็ม เคมีคอล 42,757.20    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/11/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ซัพพลาย ซัพพลาย 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 22 ซื้อ 183,000.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.พาวเวอร์เทค เคมีคัล 182,542.00   บมจ.เอส.เอ็ม เคมีคอล 182,542.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๓



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

9/11/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ อินดัสทรี ซัพพลาย 2. เสนอราคาไม่เกิน
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

8 24 ซื้อ 40,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.เอสพีซี อาร์ที 39,697.00     บมจ.เอสพีซี อาร์ที 39,697.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/11/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 14 จ้าง 4,000.00           เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 3,905.50      สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 3,905.50      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
10/11/2563 เหมาบริการ (ไทย-ญี่ปุ่น) (ไทย-ญี่ปุ่น) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 25 ซื้อ 49,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 48,289.10     หจก.แอล บี ซายน์ 48,289.10    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 26 ซื้อ 13,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.เอส.เอ็ม เคมีคอล 12,840.00     บมจ.เอส.เอ็ม เคมีคอล 12,840.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ซัพพลาย ซัพพลาย 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 27 ซื้อ 21,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 20,394.20     หจก. คลีนิคอลไดแอกโนส 20,394.20    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 28 ซื้อ 2,600.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 2,536.97      บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสด 2,536.97      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2563 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

14 29 ซื้อ 39,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 38,038.50     หจก.แอล บี ซายน์ 38,038.50    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

15 30 ซื้อ 26,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ. ฟิลเตอร์มาร์ท 2,370.00      บมจ. ฟิลเตอร์มาร์ท 2,370.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 15 จ้าง 500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารจีระพัฒน์ 430.00         ร้านถ่ายเอกสารจีระพัฒน์ 430.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/11/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 31 ซื้อ 3,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญดี 99 2,795.00      หจก.บุญดี 99 2,795.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
16/11/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 32 ซื้อ 3,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 3,520.00      ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 3,520.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
16/11/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 16 จ้าง 500.00             เฉพาะเจาะจง วุฒิกลการ 500.00         วุฒิกลการ 500.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/11/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

20 33 ซื้อ 55,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 54,212.62     หจก.แอล บี ซายน์ 54,212.62    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/11/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

21 34 ซื้อ 400.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 350.00         บมจ.นภาพรรณคอมเพลก็ 350.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/11/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

22 35 ซื้อ 600.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 570.00         บมจ.นภาพรรณคอมเพลก็ 570.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/11/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

23 36 ซื้อ 600.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 570.00         บมจ.นภาพรรณคอมเพลก็ 570.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/11/2563 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

24 37 ซื้อ 3,700.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,600.00      อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,600.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/11/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

26 38 ซื้อ 5,000.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 4,740.00      บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 4,740.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/10/2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ


