
แบบ  สขร.1 
งบประมาณ  2562

วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรปุ
1 ซ่อมรถยนต์ กข 5391 พังงา 8,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมย์ออดิโอซาวด์ แอนด์แอร์ 8,300.00 ร้านเมย์ออดิโอซาวด์ แอนด์แอร์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 053/2562 1 เม.ย.62

2 ค่าถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม 2562 1,318.90       เฉพาะเจาะจง ร้านถนัดการพิมพ์ 1,318.90   ร้านถนัดการพิมพ์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1-เม.ย.-62

3 จ้างเหมาขับรถ จ านวน 1 งาน 8,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสุทิน หล่อโลหการ 8,500.00   นายสุทิน หล่อโลหการ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 057/2562 1 เม.ย.62

4 ซ้ือ 2AR-Iron(III),2AR-Sodium 6,366.50 เฉพาะเจาะจง ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จ ากัด 6,366.50 ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 056/2562 1 เม.ย.62

5 ซ้ือ DHA Glod,Biomega,Panaferd-AX 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มารีน ลีดเดอร์ จ ากัด 22,500.00 บริษัท มารีน ลีดเดอร์ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 058/2562 1 เม.ย.62

6 ซ้ือนอเพลียสกุ้งกุลา 5 ล้านตัว 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพร ซ้ายเส้ง 22,500.00 นายสุพร ซ้ายเส้ง คุณสมบัติตรงตามก าหนด 059/2562 2 เม.ย.62

7 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4  รายการ 17,350.00     เฉพาะเจาะจง กิตติซัพพลาย 17,350.00  กิตติซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามก าหนด 060/2562 2 เม.ย.62

8 ซ่อมเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 11,500.00     เฉพาะเจาะจง อู่วิชาญ 11,500.00  อู่วิชาญ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 061/2562 3 เม.ย.62

9 ซ้ือชุดตรวจแคลเซียม-แมกนีเซียม 6,500.00 เฉพาะเจาะจง เจ.พี.ฟาร์มช๊อป 6,500.00 เจ.พี.ฟาร์มช๊อป คุณสมบัติตรงตามก าหนด 062/2562 3 เม.ย.62

10 ซ้ือโซเดียมซิลิเกต , ปุ๋ยน้ า 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บางงามมิตรเกษตร 10,200.00 บางงามมิตรเกษตร คุณสมบัติตรงตามก าหนด 063/2562 3 เม.ย.62

11 ซ่อมรถขนย้ายวัสดุ 2,700.00       เฉพาะเจาะจง อภิ ออโต้ไทร 2,700.00   อภิ ออโต้ไทร คุณสมบัติตรงตามก าหนด 13-ก.พ.-62

12 ซ้ือปลากะพงขาว 6 ตัว 1,044.00 เฉพาะเจาะจง นายอีน เสริมจิต 1,044.00 นายอีน เสริมจิต คุณสมบัติตรงตามก าหนด

13 น้ ามันเชื้อเพลิงเดือน ม.ีค.62 21,230.00 เฉพาะเจาะจง สหการณ์การเกษตรท้ายเหมือง 21,230.00 สหการณ์การเกษตรท้ายเหมือง คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1-มี.ค.-62

14 ซ้ือกุ้งสด 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชศรี  ศิริพงษ์ 3,000.00 นายไชศรี  ศิริพงษ์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด

15 อัดอ็อกซิเจน  4  ถัง 610.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พูนทวี ออกซิเจน 610.00 หจก.พูนทวี ออกซิเจน คุณสมบัติตรงตามก าหนด

16 ซ่อมสายโทรศัพท์ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวิทย์ จิตบุญ 1,500.00 นายวรวิทย์ จิตบุญ คุณสมบัติตรงตามก าหนด

17 แก๊สหุงต้ม 430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี่เล็กแก๊ส 430.00 ร้านพี่เล็กแก๊ส คุณสมบัติตรงตามก าหนด

18 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 งาน 400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  อันติมานนท์ 400.00 นายสมศักด์ิ  อันติมานนท์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 18-เม.ย.-62

19 ส่งตัวอย่างสัตว์น้ าแช่แข็ง 2 รายการ 310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกคิด 310.00 ร้านโกคิด คุณสมบัติตรงตามก าหนด
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20 เปล่ียนไฟหน้ารถยนต์ 8583 พังงา 330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศการไฟฟ้า 330.00 ร้านบุญเลิศการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22-เม.ย.-62

21 ซ่อมเบรคน้ ามันเคร่ืองรถ นข 519 พังงา 4,765.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง 4,765.00 ร้านเอ็มการยาง คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22-เม.ย.-62

22 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ 13,706.70 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 13,706.70 บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค คุณสมบัติตรงตามก าหนด 067/2562 24 เม.ย.62 

23 ซ้ืออาร์ทีเมีย In star I  50 ถาด 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแอนด์ วี ไบโอ จ ากัด 37,500.00 บริษัท ไอแอนด์ วี ไบโอ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 068/2562 24 เม.ย.62

24 ซ้ือเนื้อปลาบด  150 กิโลกรัม 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล พุทธรักษา 15,000.00 นายณัฐพล พุทธรักษา คุณสมบัติตรงตามก าหนด 069/2562 24 เม.ย.62

25 ซ้ืออาหารปลาทะเล NRD 21,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติซัพพลาย 21,600.00 ร้านกิตติซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามก าหนด 070/2562 29 เม.ย.62

26 ซ้ืออลูมิเนียมฟอยด์,ถุงซิปล็อก,ส าลี 7,094.10 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟชั่นเคร่ืองครัว 7,094.10 ร้านแฟชั่นเคร่ืองครัว คุณสมบัติตรงตามก าหนด 071/2562 29 เม.ย.62

27 ซ้ือโซเดียมซิลิเกต , ปุ๋ยน้ า , ดินน้ ามัน 19,400.00 เฉพาะเจาะจง บางงามมิตรเกษตร 19,400.00 บางงามมิตรเกษตร คุณสมบัติตรงตามก าหนด 073/2562 29 เม.ย.62

28 ค่าตรวจสารตกค้างในสัตว์น้ า 4,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง จ ากัด 4,400.00   บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 29-เม.ย.-62

29 ซ้ือปุ๋ยโพแทสเซียม 1 กระสอบ 2,675.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แซค ซาย เอ็นจ์ 2,675.00   หจก.แซคซายเอ็นจ์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 29-เม.ย.-62

30 ซ้ือลังโฟม จ านวน 13 ใบ 1,112.80       เฉพาะเจาะจง ร้านแฟชั่นเคร่ืองครัว 1,112.80   ร้านแฟชั่นเคร่ืองครัว คุณสมบัติตรงตามก าหนด 29-เม.ย.-62


