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

1 39 ซื้อ 400.00             เฉพาะเจาะจง ร้านแจ่มจัด กราฟฟิก 350.00         ร้านแจ่มจัด กราฟฟิก 350.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/12/2563 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 40 ซื้อ 4,400.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 4,309.96      บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสด 4,309.96      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/12/2563 วัสดุประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 41 ซื้อ 2,500.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.พวงเพชรการไฟฟ้า 2,483.47      บมจ.พวงเพชรการไฟฟ้า 2,483.47      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/12/2563 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 42 ซื้อ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญดี 99 8,799.16      หจก.บุญดี 99 8,799.16      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/12/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 43 ซื้อ 3,900.00           เฉพาะเจาะจง อุตสหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,800.00      อุตสหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,800.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 44 ซื้อ 8,000.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.ทรัพย์รุ่งเรือง หมึกพิมพ์ 7,900.00      บมจ.ทรัพย์รุ่งเรือง หมึกพิ 7,900.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/12/2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 45 ซื้อ 5,200.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.คลาริตัส 5,133.22      บมจ.คลาริตัส 5,133.22      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๖๓



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

3/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

8 46 ซื้อ 22,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.ลิแกนด์ไซแอนติฟิค 21,186.00     บมจ.ลิแกนด์ไซแอนติฟิค 21,186.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
3/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 17 จ้าง 1,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ เซอร์วิส 1,550.00      ร้านประสงค์ เซอร์วิส 1,550.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
3/12/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 18 จ้าง 29,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.สิทธิพรแอสโซซิเอส 28,890.00     บมจ.สิทธิพรแอสโซซิเอส 28,890.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
3/12/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 19 จ้าง 118,000.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.สิทธิพรแอสโซซิเอส 117,700.00   บมจ.สิทธิพรแอสโซซิเอส 117,700.00   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
3/12/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 20 จ้าง 30,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.เอจิเลนส์ เทคโนโลยีส์ 29,636.86     บมจ.เอจิเลนส์ เทคโนโลยี 29,636.86    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
3/12/2563 เหมาบริการ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 22 จ้าง 3,000.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 2,690.00      บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 2,690.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
7/12/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

14 23 จ้าง 600.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพิน ไอที คอม 550.00         ร้านพุนพิน ไอที คอม 550.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
7/12/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 47 ซื้อ 7,200.00           เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 7,126.20      หจก.คลีนิคอลไดแอกโนส 7,126.20      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 48 ซื้อ 6,000.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.เอสพีซี อาร์ที 5,885.00      บมจ.เอสพีซี อาร์ที 5,885.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 49 ซื้อ 2,300.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.ดีเคเอช (ประเทศไทย) 2,204.20      บมจ.ดีเคเอช (ประเทศไท 2,204.20      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 50 ซื้อ 5,100.00           เฉพาะเจาะจง หจก. แอล บี ซายน์ 5,029.00      หจก. แอล บี ซายน์ 5,029.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 51 ซื้อ 1,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. กวงหลี สตีล อินดัสทรี 990.00         หจก. กวงหลี สตีล อินดสั 990.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

14 52 ซื้อ 1,100.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 1,084.00      บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอ 1,084.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/12/2563 วัสดุสํานักงาน สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

15 53 ซื้อ 3,500.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 3,400.00      บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอ 3,400.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/12/2563 วัสดุสํานักงาน สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 24 จ้าง 800.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.คาร์โก้ยูอาร์ที 732.00         บมจ.คาร์โก้ยูอาร์ที 732.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
17/12/2563 เหมาบริการ บมจ.คาร์โก้ยูอาร์ที 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 54 ซื้อ 700.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 642.00         บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสด 642.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/12/2563 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 55 ซื้อ 34,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.สิทธิพรแอสโซซิเอส 33,170.00     บมจ.สิทธิพรแอสโซซิเอส 33,170.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 56 ซื้อ 700.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 642.00         บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสด 642.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/12/2563 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 57 ซื้อ 150.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 129.00         บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอ 129.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/12/2563 วัสดุก่อสร้าง  เซ็นเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 25 จ้าง 5,200.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.บีเอส คอมพิวเตอร์ 5,140.00      บมจ.บีเอส คอมพิวเตอร์ 5,140.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/12/2563 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน



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

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ


