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

1 26 จ้าง 18,000.00         เฉพาะเจาะจง บบจ. ห้องปฏิบัติการกลาง 17,745.95     บบจ. ห้องปฏิบัติการกลาง 17,745.95    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
4/1/2564 สอบเทียบ (ประเทศไทย) สาขาสงขลา (ประเทศไทย) สาขาสงขลา 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 27 จ้าง 6,200.00           เฉพาะเจาะจง บบจ. ห้องปฏิบัติการกลาง 6,161.06      บบจ. ห้องปฏิบัติการกลาง 6,161.06      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
4/1/2564 สอบเทียบ (ประเทศไทย) สาขาสงขลา (ประเทศไทย) สาขาสงขลา 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 28 จ้าง 18,000.00         เฉพาะเจาะจง บบจ. ห้องปฏิบัติการกลาง 17,601.50     บบจ. ห้องปฏิบัติการกลาง 17,601.50    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/1/2564 สอบเทียบ (ประเทศไทย) สาขาสงขลา (ประเทศไทย) สาขาสงขลา 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 29 จ้าง 7,500.00           เฉพาะเจาะจง บบจ. ห้องปฏิบัติการกลาง 7,329.50      บบจ. ห้องปฏิบัติการกลาง 7,329.50      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
5/1/2564 สอบเทียบ (ประเทศไทย) สาขาสงขลา (ประเทศไทย) สาขาสงขลา 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 30 จ้าง 30,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 29,000.00     บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 29,000.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/1/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 58 ซื้อ 800.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสิริพร 800.00         ร้านสิริพร 800.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
7/1/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

6 59 ซื้อ 2,100.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 2,068.00      ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 2,068.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนมกราคม 2564



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

7/1/2564 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 60 ซื้อ 3,200.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 3,150.00      บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 3,150.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
8/1/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

8 61 ซื้อ 1,500.00           เฉพาะเจาะจง บุญเลิคค้าเหล็ก อลูมิเนียม 1,500.00      บุญเลิคค้าเหล็ก อลูมิเนียม 1,500.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
8/1/2564 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 62 ซื้อ 1,300.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 1,250.00      บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 1,250.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/1/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 63 ซื้อ 18,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 17,644.30     หจก คลีนิคอลไดแอกโนสติคส 17,644.30    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/1/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 64 ซื้อ 55,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.เอส พี ซี อาร์ที 54,891.00     บมจ.เอส พี ซี อาร์ที 54,891.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/1/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 65 ซื้อ 6,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 6,400.00      ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 6,400.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/1/2564 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

13 66 ซื้อ 5,200.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 5,100.00      บมจ.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 5,100.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/1/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

14 31 จ้าง 11,000.00         เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 10,486.00     อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 10,486.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
12/1/2564 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

15 67 ซื้อ 1,400.00           เฉพาะเจาะจง หจก บุญดี 99 1,330.00      หจก บุญดี 99 1,330.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/1/2564 วัดสุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 68 ซื้อ 800.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 730.00         บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 730.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/1/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 69 ซื้อ 1,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก บุญดี 99 1,500.00      หจก บุญดี 99 1,500.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/1/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 70 ซื้อ 5,200.00           เฉพาะเจาะจง หจก แอล บี ซายน์ 5,132.79      หจก แอล บี ซายน์ 5,132.79      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/1/2564 วัดสุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 71 ซื้อ 4,500.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 4,339.00      บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 4,339.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/1/2564 วัสดุสํานักงาน สาขาสุราษฎร์ธานี สาขาสุราษฎร์ธานี 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

20 72 ซื้อ 152,000.00       เฉพาะเจาะจง บมจ. เพอร์กินเอลเมอร์ 151,822.30   บมจ. เพอร์กินเอลเมอร์ 151,822.30   1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/1/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ํา วงเงินงบประมาณ
เศรษฐกิจ

21 32 จ้าง 400.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 400.00         บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 400.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/1/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

22 73 ซื้อ 3,000.00           เฉพาะเจาะจง บมจ. นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 2,970.00      บมจ. นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 2,970.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
19/1/2564 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

23 74 ซื้อ 3,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก เอพี พริ้นติ้ง แอนกราฟฟิก 3,250.00      หจก เอพี พริ้นติ้ง แอนกราฟฟิ 3,250.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
19/2/2564 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

24 75 ซื้อ 40,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.ห้องปฏิบัติการกลาง 39,055.00     บมจ.ห้องปฏิบัติการกลาง 39,055.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
19/1/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

25 76 ซื้อ 3,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. บุญดี 99 3,000.00      หจก. บุญดี 99 3,000.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
20/1/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

26 77 ซื้อ 400.00             เฉพาะเจาะจง หจก. บุญดี 99 395.00         หจก. บุญดี 99 395.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง



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

20/1/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

27 33 จ้าง 1,200.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 1,200.00      บมจ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ 1,200.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
20/1/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

28 78 ซื้อ 2,000.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.พาราไซแอนติฟิค 1,926.00      บมจ.พาราไซแอนติฟิค 1,926.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/1/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ํา วงเงินงบประมาณ
เศรษฐกิจ

29 79 ซื้อ 88,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก แอล บี ซายนื 87,725.02     หจก แอล บี ซายนื 87,725.02    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/1/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ํา วงเงินงบประมาณ
เศรษฐกิจ

30 80 ซื้อ 1,100.00           เฉพาะเจาะจง บมจ. บี เอส คอมพิวเตอร์ 1,100.00      บมจ. บี เอส คอมพิวเตอร์ 1,100.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/1/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

31 54 ซื้อ 700.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 642.00         บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 642.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/12/2563 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

32 55 ซื้อ 34,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.สิทธิพรแอสโซซิเอส 33,170.00     บมจ.สิทธิพรแอสโซซิเอส 33,170.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/12/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน



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

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

33 56 ซื้อ 700.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 642.00         บมจ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ 642.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/12/2563 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

34 57 ซื้อ 150.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 129.00         บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 129.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
28/12/2563 วัสดุก่อสร้าง  เซ็นเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

35 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

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ


