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

1 41 ซื้อ 6,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 5,435.93          บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 5,435.93          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
3/1/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 42 ซื้อ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 8,247.18          บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 8,247.18          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
3/1/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

3 43 ซื้อ 16,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 15,534.74        บจก.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 15,534.74        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
3/1/2562 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 44 ซื้อ 500.00               เฉพาะเจาะจง ธ.ว การพิมพ์ 440.00            ธ.ว การพิมพ์ 440.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
3/1/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 45 ซื้อ 52,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส 51,959.20        หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติค 51,959.20        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
7/1/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 46 ซื้อ 95,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น 94,695.00        บจก.ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น 94,695.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
7/1/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 47 ซื้อ 13,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 12,600.00        บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 12,600.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
7/1/2562 วัสดคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒



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

8 48 ซื้อ 3,700.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 3,600.00          บจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 3,600.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
7/1/2562 วัสดคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

9 25 จ้าง 3,700.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 3,638.00          บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 3,638.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
7/1/2562 สอบเทียบ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 26 จ้าง 16,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 15,568.50        บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 15,568.50        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
7/1/2562 สอบเทียบ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 49 ซื้อ 1,200.00             เฉพาะเจาะจง นายอุทร  เพชรทวน 1,200.00          นายอุทร  เพชรทวน 1,200.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/1/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 27 จ้าง 11,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 10,218.50        บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 10,218.50        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/1/2562 สอบเทียบ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 28 จ้าง 1,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพินไอที คอม 1,450.00          ร้านพุนพินไอที คอม 1,450.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
10/1/2562 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

14 29 จ้าง 3,300.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิค รามศร 3,200.00          นายสมคิค รามศร 3,200.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
10/1/2562 เช่าเหมาบริการรถตู้ 2. เสนอราคาไม่เกิน

ส่งเสริม วงเงินงบประมาณ

15 50 ซื้อ 2,100.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซีเอฟ กรู๊ป 2,040.00          บจก.ทีซีเอฟ กรู๊ป 2,040.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
11/1/2562 วัสดุงานบ้านงานครัว (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน



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

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 51 ซื้อ 27,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 26,207.51        หจก.แอล บี ซายน์ 26,207.51        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
14/1/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 52 ซื้อ 7,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ซีอีจี ซายน์ 6,345.10          หจก.ซีอีจี ซายน์ 6,345.10          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
14/1/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 53 ซื้อ 23,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 22,470.00        บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 22,470.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
15/1/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 54 ซื้อ 13,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. แสงวิทย์ ซายน์ แอนด์ 12,840.00        บจก. แสงวิทย์ ซายน์ แอนด์ 12,840.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
15/1/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ เซอร์วิส เซอร์วิส 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

20 30 จ้าง 17,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.แอ๊ดวานซ์ ซิสเตมส์ 16,024.32        บจก.แอ๊ดวานซ์ ซิสเตมส์ 16,024.32        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
15/1/2562 ซ่อมห้องเย็น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

21 55 ซื้อ 2,200.00             เฉพาะเจาะจง หจก.กวงหลี สตีล อินดัสทรี 2,160.00          หจก.กวงหลี สตีล อินดัสทรี 2,160.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/1/2562 ัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊ส) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

22 56 ซื้อ 60,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 58,582.50        หจก.แอล บี ซายน์ 58,582.50        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/1/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

23 31 จ้าง 200.00               เฉพาะเจาะจง บจก.อินเตอร์เอ็กเพรส 150.00            บจก.อินเตอร์เอ็กเพรส 150.00            1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/1/2562 ค่าส่งของ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

24 57 ซื้อ 32,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก. แสงวิทย์ ซายน์ แอนด์ 31,030.00        บจก. แสงวิทย์ ซายน์ แอนด์ 31,030.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
30/1/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ เซอร์วิส เซอร์วิส 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

25 58 ซื้อ 3,500.00             เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00          อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
30/1/2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

26 59 ซื้อ 3,400.00             เฉพาะเจาะจง บจก.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 3,310.00          บจก.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 3,310.00          1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
31/1/2562 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ




