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

1 138 ซื้อ 530.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.สุตรีมิตรพุนพิน 530.00       บมจ.สุตรีมิตรพุนพิน 530.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/8/2564 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

2 139 ซื้อ 960.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 960.00       ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 960.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/8/2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

3 140 ซื้อ 9,630.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี ซายน์ 9,630.00    หจก.แอล บี ซายน์ 9,630.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/8/2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

4 142 ซื้อ 11,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์ยานยนต์ 9,630.00    ร้านสิงห์ยานยนต์ 11,200.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/8/2564 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

5 143 ซื้อ 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นางนันทยา  สะพานทอง ณ นคร 5,000.00    นางนันทยา  สะพานทอง ณ นคร 11,200.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/8/2564 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ

5 144 ซื้อ 4,990.00           เฉพาะเจาะจง น.ส เกษสาคร  พรมล้วน 4,990.00    น.ส เกษสาคร  พรมล้วน 4,990.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/8/2564 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้ารประมงสุราษฎร์ธานี ประจําเดือนสิงหาคม 2564



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

6 152 ซื้อ 7,080.00           เฉพาะเจาะจง บมจ. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ หมึกพิมพ์ 7,080.00    บมจ. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ หมึก 7,080.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
2/8/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ

7 155 ซื้อ 7,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 7,500.00    ร้านเทียนโขค เซอร์วิส 7,500.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/8/2564 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

8 156 ซื้อ 7,264.00           เฉพาะเจาะจง หจก. บุญดี 99 7,264.00    หจก. บุญดี 99 7,264.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/8/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

9 157 ซื้อ 2,340.00           เฉพาะเจาะจง บมจ. นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 2,340.00    บมจ. นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 2,340.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/8/2564 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

10 162 ซื้อ 2,750.00           เฉพาะเจาะจง บมจ. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ หมึกพิมพ์ 2,750.00    บมจ. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ หมึก 2,750.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/8/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ

11 163 ซื้อ 5,735.20           เฉพาะเจาะจง หจก แอล บี ซายน์ 5,735.20    หจก แอล บี ซายน์ 5,735.20      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/8/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ

12 164 ซื้อ 6,420.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค 6,420.00    บมจ.ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค 6,420.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/8/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ



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

13 165 ซื้อ 2,340.00           เฉพาะเจาะจง บมจ. เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย 113,420.00 บมจ. เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย 113,420.00  1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/8/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

14 166 ซื้อ 74,900.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 74,900.00   บมจ.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 74,900.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/8/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

15 167 ซื้อ 12,626.00         เฉพาะเจาะจง หจก แอล บี ซายน์ 12,626.00   หจก แอล บี ซายน์ 12,626.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/8/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ

16 168 ซื้อ 18,190.00         เฉพาะเจาะจง บมจ. เพอร์กินเอลเมอร์ 18,190.00   บมจ. เพอร์กิน เอล เมอร์ 18,190.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/8/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ

17 169 ซื้อ 2,010.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิกลการ 2,010.00    ร้านวุฒิกลการ 2,010.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/8/2564 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

18 169 ซื้อ 195.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน พุนพิน ไอที คอม 195.00       ร้าน พุนพิน ไอที คอม 195.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/8/2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

19 173 ซื้อ 10,210.24         เฉพาะเจาะจง หจก. บุญดี 99 10,210.24   หจก. บุญดี 99 10,210.24    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/8/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

20 174 ซื้อ 1,119.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 1,119.00    ร้านเทียนโขค เซอร์วิส 1,119.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
18/8/2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

21 175 ซื้อ 4,900.00           เฉพาะเจาะจง นางจันจิรา ศิริบุตร 4,900.00    นางจันจิรา ศิริบุตร 4,900.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
19/8/2564 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ

22 176 ซื้อ 4,990.00           เฉพาะเจาะจง น.ส เกษสาคร  พรมล้วน 4,990.00    น.ส เกษสาคร  พรมล้วน 4,990.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
19/8/2564 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ

23 177 ซื้อ 2,332.60           เฉพาะเจาะจง หจก แอล บี ซายน์ 2,332.60    หจก แอล บี ซายน์ 2,332.60      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
20/8/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

24 178 ซื้อ 7,305.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 7,305.00    ร้านเทียนโขค เซอร์วิส 7,305.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
20/8/2564 วัสดุสํานักงาน 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

25 179 ซื้อ 4,066.00           เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 4,066.00    หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 4,066.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
20/8/2564 วัสดุวิทยาศาตร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

26 180 ซื้อ 3,311.65           เฉพาะเจาะจง หจก แอล บี ซายน์ 3,311.65    หจก แอล บี ซายน์ 3,311.65      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
20/8/2564 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

27 181 ซื้อ 14,600.00         เฉพาะเจาะจง บมจ. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ หมึกพิมพ์ 14,600.00   บมจ. ทรัพย์รุ่งเรืองวาณิชย์ หมึก 14,600.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/8/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ

28 183 ซื้อ 3,400.00           เฉพาะเจาะจง บมจ. บี.เอส คอมพิวเตอร์ 3,400.00    บมจ. บี.เอส คอมพิวเตอร์ 3,400.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/8/2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

29 184 ซื้อ 3,300.00           เฉพาะเจาะจง บมจ. บี.เอส คอมพิวเตอร์ 3,300.00    บมจ. บี.เอส คอมพิวเตอร์ 3,300.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/8/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

30 185 ซื้อ 4,900.00           เฉพาะเจาะจง น.ส วรัทยา  อินทแสง 4,900.00    น.ส วรัทยา  อินทแสง 4,900.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/8/2564 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ

31 186 ซื้อ 4,990.00           เฉพาะเจาะจง น.ส หทัยกาญจน์ โคตรทิพย์ 4,990.00    น.ส หทัยกาญจน์ โคตรทิพย์ 4,990.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
25/8/2564 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ

32 187 ซื้อ 21,900.00         เฉพาะเจาะจง บมจ. บี.เอส คอมพิวเตอร์ 21,900.00   บมจ. บี.เอส คอมพิวเตอร์ 21,900.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
23/8/2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

33 169 ซื้อ 1,180.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิกลการ 1,180.00    ร้านวุฒิกลการ 1,180.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
27/8/2564 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

34 189 ซื้อ 4,990.00           เฉพาะเจาะจง น.ส หทัยกาญจน์ โคตรทิพย์ 4,990.00    น.ส หทัยกาญจน์ โคตรทิพย์ 4,990.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
30/8/2564 วัสดุการเกษตร 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ

35 190 ซื้อ 4,115.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสิริพร 4,115.00    ร้านสิริพร 4,115.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
30/8/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

36 191 ซื้อ 1,560.00           เฉพาะเจาะจง หจก. กวงหลี สตีล อินดัสทรี 1,560.00    หจก. กวงหลี สตีล อินดัสทรี 1,560.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
31/8/2564 วัสดุวิทยาศาตร์ 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ

37 192 ซื้อ 4,568.90           เฉพาะเจาะจง บมจ. พวงเพชรการไฟฟ้า 4,568.90    บมจ. พวงเพชรการไฟฟ้า 4,568.90      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
31/8/2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

38 58 จ้าง 9,630.00           เฉพาะเจาะจง บมจ. พาราไซแอนติฟิค 9,630.00    บมจ. พาราไซแอนติฟิค 9,630.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/8/2564 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

คุณภาพความปลอดภัยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วงเงินนอกงบประมาณ

39 59 จ้าง 117,700.00       เฉพาะเจาะจง บมจ. สิทธิพรแอสโซซิเอส 117,700.00 บมจ. สิทธิพรแอสโซซิเอส 117,700.00  1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
6/8/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

40 60 จ้าง 13,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 13,900.00   ร้านพงษ์เจริญเครื่องเย็น 13,900.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/8/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

41 61 จ้าง 9,650.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์เซอร์วิส 9,650.00    ร้านประสงค์เซอร์วิส 9,650.00      1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/8/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

42 62 จ้าง 65,698.00         เฉพาะเจาะจง บมจ. สิทธิพรแอสโซซิเอส 65,698.00   บมจ. สิทธิพรแอสโซซิเอส 65,698.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/8/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

43 63 จ้าง 28,890.00         เฉพาะเจาะจง บมจ. สิทธิพรแอสโซซิเอส 28,890.00   บมจ. สิทธิพรแอสโซซิเอส 28,890.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
9/8/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

43 64 จ้าง 29,500.00         เฉพาะเจาะจง บมจ. เอสพีซีอาร์ที 29,478.50   บมจ. เอสพีซีอาร์ที 29,478.50    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/8/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

44 65 จ้าง 14,766.00         เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 14,766.00   อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 14,766.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/8/2564 สอบเทียบ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

45 66 จ้าง 280.00             เฉพาะเจาะจง บมจ. เอสซีจี ยามาโตะเอ็กเพรส 280.00       บมจ. เอสซีจี ยามาโตะเอ็กเพรส 280.00        1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
13/8/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ

46 67 จ้าง 27,090.00         เฉพาะเจาะจง บมจ. บี.เอส คอมพิวเตอร์ 27,090.00   บมจ. บี.เอส คอมพิวเตอร์ 27,090.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
24/8/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ



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

47 68 จ้าง 10,260.00         เฉพาะเจาะจง บมจ. บี.เอส คอมพิวเตอร์ 10,260.00   บมจ. บี.เอส คอมพิวเตอร์ 10,260.00    1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง
30/8/2564 เหมาบริการ 2. เสนอราคาไม่เกิน

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง วงเงินงบประมาณ


