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

1 111 ซื้อ 5,500.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 5,100.00       บมจ.ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ 5,100.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/4/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 112 ซื้อ 22,000.00         เฉพาะเจาะจง บบจ. ลิแกนด์ไซแอนติฟิค 21,186.00     บบจ. ลิแกนด์ไซแอนติฟิค 21,186.00  1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/4/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินนอกงบประมาณ

3 113 ซื้อ 41,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก แอล บี ซายน์ 40,531.00     หจก แอล บี ซายน์ 40,531.00  1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/4/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 114 ซื้อ 6,000.00           เฉพาะเจาะจง บบจ. เอส พี ซี อาร์ที 5,885.00       บบจ. เอส พี ซี อาร์ที 5,885.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/4/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินนอกงบประมาณ

5 115 ซื้อ 7,200.00           เฉพาะเจาะจง หจก คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 7,126.20       หจก คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 7,126.20    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/4/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินนองงบประมาณ

6 49 จ้าง 18,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.ห้องปฏิบัติการกลาง 17,745.95     บมจ.ห้องปฏิบัติการกลาง 17,745.95  1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/4/2564 สอบเทียบ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

7 50 จ้าง 30,000.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.เอจิเลนส์ เทคโนโลยีส์ 29,636.86     บมจ.เอจิเลนส์ เทคโนโลยีส์ 29,636.86  1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/4/2564 เหมาบริการ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนเมษายน 2564



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

8 51 จ้าง 200.00             เฉพาะเจาะจง พุมดวง เซ็นเตอร์ & เซอร์วิส 200.00         พุมดวง เซ็นเตอร์ & เซอร์วิส 200.00       1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
7/4/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 52 จ้าง 29,000.00         เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 28,012.60     สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 28,012.60  1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
7/4/2564 สอบเทียบ (ไทย-ญี่ปุ่น) (ไทย-ญี่ปุ่น) 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 116 ซื้อ 3,100.00           เฉพาะเจาะจง บมจ. พวงเพชรการไฟฟ้า 3,060.20       บมจ. พวงเพชรการไฟฟ้า 3,060.20    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
22/4/2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

11 117 ซื้อ 3,420.00           เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00       อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 3,420.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
22/4/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

12 53 จ้าง 1,650.00           เฉพาะเจาะจง ประสงค์ เซอร์วิส 1,220.00       ประสงค์ เซอร์วิส 1,220.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
22/4/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

13 118 ซื้อ 510.00             เฉพาะเจาะจง บมจ. สุตรีมิตรพุนพิน 510.00         บมจ. สุตรีมิตรพุนพิน 510.00       1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/4/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

14 119 ซื้อ 839.00             เฉพาะเจาะจง บมจ. เอ็ดดูเคชั่นเมท 839.00         บมจ. เอ็ดดูเคชั่นเมท 839.00       1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/4/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

15 54 จ้าง 1,220.00           เฉพาะเจาะจง ประสงค์ เซอร์วิส 1,220.00       ประสงค์ เซอร์วิส 1,220.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/4/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

16 55 จ้าง 1,890.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพุนพิน ไอที คอม 1,890.00       ร้านพุนพิน ไอที คอม 1,890.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/4/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

17 120 ซื้อ 280.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 280.00         ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 280.00       1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
26/3/2564 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 121 ซื้อ 980.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสหกิจ 980.00         ร้านสกิจ 980.00       1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/4/2564 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 122 ซื้อ 150.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบางอ้อมินิมาร์ท 150.00         ร้านบางอ้อมินิมาร์ท 150.00       1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/4/2564 วัสดุก่อสร้าง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

20 123 ซื้อ 3,870.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 3,870.00       ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 3,870.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
29/4/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ


