
แบบ  สขร.1 
งบประมาณ  2562

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรปุ

1 น้้าด่ืมประจ้าเดือน เมษายน 2562 990.00 เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมอาพร 990.00 น้้าด่ืมอาพร คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 1-พ.ค.-62

ค่าถ่ายเอกสารเดือนเมษายน 2562 1,423.30 เฉพาะเจาะจง ร้านถนัดการพมิพ์ ร้านถนัดการพมิพ์ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 1-พ.ค.-62

1 ซ้ือไส้กรองเคร่ืงท้าน้้ากล่ันบริสุทธิ์ 48,706.40 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพี อิเล็กทรอนิกส์ 48,706.40 ร้านเอสพี อิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 074/2562 2 พ.ค.62

2 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 25 รายการ 14,967.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านเคร่ืองเขียน จ้ากัด 14,967.00 บริษัท บ้านเคร่ืองเขียน จ้ากัด คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 075/2562 3 พ.ค.62

3 ซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ 1 งาน 5,173.45      เฉพาะเจาะจง ร้านอภิออโต้ไทร์ 5173.45 ร้านอภิออโต้ไทร์ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 077/2562 13 พ.ค.62

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 33 รายการ 13,510.89 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ 13,510.89 หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 078/2562 8 พ.ค.62

5 ซ้ือเนื้อปลาแล่ 250 กก. 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร์ คงนาม 25,000.00 นางแสงจันทร์ คงนาม คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 079/2562 21 พ.ค.62

6 ซ้ือวัสดุวิทย์ 14 รายการ 37,257.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด 37,257.40 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 080/2562 27 พ.ค.62

7 ซ้ือน้้ามันเคร่ืองใส่เคร่ืองตัดหญ้า 1,930.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง 1,930.00       สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 1-พ.ค.-62

8 ซ้ือคัทเอาท์-ฟิวส์ก้ามปู 176.55         เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ 176.55         หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 3-พ.ค.-62

9 ซ้ือวัสดุเกษตร 4 รายการ 3,266.18 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ 3,266.18 หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 3-พ.ค.-62

ซ่อมหลังคาบ้านพักระดับ 1-2 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพล นิลวงค์ 4,500.00 นายนิพล นิลวงค์ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 9-พ.ค.-62

10 ซ้ือพ่อแม่พันธุ์หอยชักตีน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ จันทร์เพ็ง 3,000.00 นายสมพงษ์ จันทร์เพ็ง คุณสมบัติตรงตามก้าหนด

11 ซ้ือหมึกกล้วยสด 3,000.00      เฉพาะเจาะจง นางฉวี สกุลแก้ว 3,000.00       นางฉวี สกุลแก้ว คุณสมบัติตรงตามก้าหนด

12 ค่าส่งตัวอย่างสัตว์น้้า 310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดี เอ็กซ์เพรช 310.00 บริษัท เอสดี เอ็กซ์เพรช คุณสมบัติตรงตามก้าหนด

13 ซ่อมเคร่ือง Autoclave  1  งาน 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เซนเตอร์ 3,210.00 บริษัท ไบโอแล็บ เซนเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 22-พ.ค.-62

14 สอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 6 รายการ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เซนเตอร์ 20,000.00 บริษัท ไบโอแล็บ เซนเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 081/2562 31 พ.ค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังพังงา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เลขที่หรอืวันที่ของ

สัญญา



19 ซ่อมหลังคาอาคารหน่วยตรวจสอบฯ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญยงค์ จันทร์เพ็ง 4,500.00 นายบุญยงค์ จันทร์เพ็ง คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 27-พ.ค.-62

20 ค่าตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง จ้ากัด 4,700.00 บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง จ้ากัด คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 29-พ.ค.-62

21 น้้ามันเชื้อเพลิงเดือน เม.ย.62 19,350.00 เฉพาะเจาะจง สหการณ์การเกษตรท้ายเหมือง 19,350.00 สหการณ์การเกษตรท้ายเหมือง คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 1-พ.ค.-62

22 วัสดุก่อสร้าง 2,066.17 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ 2,066.17 หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 30-พ.ค.-62

23 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 2 รายการ 960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ้านเคร่ืองเขียน จ้ากัด 960.00 บริษัทบ้านเคร่ืองเขียน จ้ากัด คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 27-พ.ค.-62

24 ซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์พระราชินี 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนาสิน โฟโต้แล็ป 3,000.00 ร้านพนาสิน โฟโต้แล็ป คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 27-พ.ค.-62


