
วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จ้างเหมาก าจัดปลวก 4 อาคาร 28,890.00 เฉพาะเจาะจง 7 เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จ ากัด 28,890.00 7 เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 100/2562 30 ก.ค.62

2 ซ่อมบ้านพักข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 65,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญยงค์  จันทร์เพ็ง 65,000.00 นายบุญยงค์  จันทร์เพ็ง คุณสมบัติตรงตามก าหนด 101/2562 25 ก.ค.62

3 ซ้ือคลอรีนผง 65% จ านวน  10 ถัง 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บางงามมิตรเกษตร 31,000.00 บางงามมิตรเกษตร คุณสมบัติตรงตามก าหนด 102/2562 5 ส.ค.62

4 ซ่อมหลังคาห้องปฏิบัติการหน่วยตรวจ1 งาน 55,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญยงค์  จันทร์เพ็ง 55,000.00 นายบุญยงค์  จันทร์เพ็ง คุณสมบัติตรงตามก าหนด 104/2562 13 ส.ค.62

5 ขวดขุ่นพลาสติกพร้อมฝา 1 ชุด 7,340.20 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟชั่นเคร่ืองตรัว 7,340.20 ร้านแฟชั่นเคร่ืองตรัว คุณสมบัติตรงตามก าหนด 103/2562 13 ส.ค.62

6 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 13,268.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด 13,268.00 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 105/2562 15 ส.ค.62

7 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 8,600.00       เฉพาะเจาะจง นทีธร ตระการกีรติ 8,600.00       นทีธร ตระการกีรติ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 107/2562 15 ส.ค.62

8 ซ่อมรถยนต์เลขทะเบียน นข 519 พังงา 7,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจฟิล์ม ออดิโอ 7,100.00       ร้านเจฟิล์ม ออดิโอ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 108/2562 15 ส.ค.62

9 ซ้ือน้ าโมเลคูล่า จ านวน 28 ขวด 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปสลาเจน จ ากัด 29,960.00 บริษัท แอปสลาเจน จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 109/2562 15 ส.ค.62

10 ซ่อมรถหกล้อเลขทะเบียน 80-4885 พังงา 42,147.30 เฉพาะเจาะจง อภิออโต้ไทร์ 42,147.30 อภิออโต้ไทร์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 110/2562 15 ส.ค.62

11 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 118,556.30   เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด 118,556.30    บริษัท กิบไทย จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 111/2562 22 ส.ค.62

12 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 199,876.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด 199,876.00    บริษัท กิบไทย จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 112.1/2562 22 ส.ค.62

13 ซ้ือน้ าโมเลคูล่า 15 ขวด 16,050.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปสลาเจน จ ากัด 16,050.00      บริษัท แอปสลาเจน จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 112.2/2562 22 ส.ค.62

14 ซ้ือ Accusstart Geltrack จ านวน 14 ชุด 125,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด 125,832.00 บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 112.3/2562 22 ส.ค.62

15 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 37,471.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 37,471.40 บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค คุณสมบัติตรงตามก าหนด 112.4/2562 22 ส.ค.62

16 ซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 งาน 5,140.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ อันติมานนท์ 5,140.00 นายสมศักด์ิ อันติมานนท์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 113/2562 22 ส.ค.62

17 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงส ารอง 1 ถัง 39,961.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง 39,961.50 สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง คุณสมบัติตรงตามก าหนด 114/2562 24 ส.ค.62

18 ซ่อมรถยนต์เลขทะเบียน กข 5391 พังงา 19,609.89 เฉพาะเจาะจง อภิออโต้ไทร์ 19,609.89 อภิออโต้ไทร์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 115/2562 24 ส.ค.62

19 ซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 7,575.60 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ 7,575.60 หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 116/2562 27 ส.ค.62

20 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 20 รายการ 19,892.37 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ 19,892.37 หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 117/2562 27 ส.ค.62

21 ซ่อมหลังคาอาคารโรงเก็บพัสดุ 68,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร วิจิตร 68,700.00 นายสมจิตร วิจิตร คุณสมบัติตรงตามก าหนด 118/2562 27 ส.ค.62
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22 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 38 รายการ 54,866.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านเคร่ืองเขียน จ ากัด 54,866.00 บริษัท บ้านเคร่ืองเขียน จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 119/2562 29 ส.ค.62

23 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  41 รายการ 65,542.85 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟชั่นเคร่ืองครัว 65,542.85 ร้านแฟชั่นเคร่ืองตรัว คุณสมบัติตรงตามก าหนด 120/2562 29 ส.ค.62

24 ค่าน้ าด่ืมประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 870.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมอาพร 870.00          น้ าด่ืมอาพร คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

25 ค่าส่งตัวอย่างสัตว์น้ า 310.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดี เอ็กซ์เพรช 310.00          บริษัท เอสดี เอ็กซ์เพรช คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

26 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 2 ถัง 840.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพี่เล็กแก๊ส 840.00          ร้านพี่เล็กแก๊ส คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

27 ซ้ือดอกไม้ส าหรับจัดสถานที่ 1,710.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอัษรา สเตชั่นเนอร์ร่ี 1,710.00       ร้านอัษรา สเตชั่นเนอร์ร่ี คุณสมบัติตรงตามก าหนด 2-ส.ค.-62

28 ซ้ือผ้าขาว  จ านวน 20 หลา 2,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสยาม พังงา 2,000.00       ร้านศรีสยาม พังงา คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

29 ซ่อมรถยนต์เลขทะเบียน บง 8066 พังงา 2,050.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง 2,050.00       ร้านเอ็มการยาง คุณสมบัติตรงตามก าหนด 13-ส.ค.-62

30 ซ้ือน้ าตาลทราย  จ านวน 20 กก. 1,250.00       เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ จ าชวนชม 1,250.00       นายพิพัฒน์ จ าชวนชม คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

31 ซ้ือชุดทดสอบน้ า จ านวน  7 รายการ 3,520.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พี ฟาร์มช็อป 3,520.00       ร้าน เจ พี ฟาร์มช็อป คุณสมบัติตรงตามก าหนด 19-ส.ค.-62

32 ค่าส่งตัวอย่างสัตว์น้ า 100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดี เอ็กซ์เพรช 100.00          บริษัท เอสดี เอ็กซ์เพรช คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

33 ซ้ือพ่อแม่พันธุ์หอยชักติน 3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์  จันทร์เพ็ง 3,000.00       นายสมพงษ์  จันทร์เพ็ง คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

34 ซ้ือกุ้งสด 4,875.00       เฉพาะเจาะจง นายไชศรี 4,875.00       นายไชศรี คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

35 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 12 รายการ 2,329.39       เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ 2,329.39       หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

36 ค่าถ่ายเอกสารเดือนสิงหาคม 2562 1,884.50       เฉพาะเจาะจง ร้านถนัดการพิมพ์ 1,884.50       ร้านถนัดการพิมพ์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1-ส.ค.-62

37 ค่าน้ าด่ืมเดือนสิงหาคม 2562 1,170.00       เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมอาพร 1,170.00       น้ าด่ืมอาพร คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

38 ค่าน้ าน้ ามันเชื้อเพลิงเดือนสิงหาคม 2562 19,490.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง 19,490.00      สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1-ส.ค.-62


