
วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ่อมประตูร้ัว 35,850.00 เฉพาะเจาะจง นางปฏิภาณ อุระพงษ์ปฏิภาณ 35,850.00 นางปฏิภาณ อุระพงษ์ปฏิภาณ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 121/2562 9 ก.ย.62

2 ซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 8 รายการ 7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร บุศยรัฐ 7,300.00 นางสุภาพร บุศยรัฐ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 122/2562 5 ก.ย.62

3 จ้างเหมาท าไวนิล 7,115.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ท้ายเหมืองโฆษณา 7,115.50 หจก.ท้ายเหมืองโฆษณา คุณสมบัติตรงตามก าหนด 123/2562 5 ก.ย.62

4 ตรวจเชคระบบไฟฟ้าหน่วยตรวจฯ 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอพลัสเมดิคอล จ ากัด 8,560.00 บริษัท ไบโอพลัสเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 124/2562 5 ก.ย.62

5 ขวด BOD จ านวน 27 ชิ้น 12,133.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค  12,133.80 บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค  คุณสมบัติตรงตามก าหนด 125/2562 5 ก.ย.62

6 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์  2 รายการ 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 14,445.00 บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค คุณสมบัติตรงตามก าหนด 126/2562 5 ก.ย.62

7 ซ้ือชุดไพรเมอร์ จ านวน 7 รายการ 12,486.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีโนเมด จ ากัด 12,486.90 บริษัท ไบโอจีโนเมด จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 127/2562 5 ก.ย.62

8 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 14 รายการ 31,007.53    เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 31,007.53    บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค คุณสมบัติตรงตามก าหนด 128/2562 5 ก.ย.62

9 ซ้ือ Hyper ladder 100 bp. 61,846.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์ ไซแอน เอพี จ ากัด 61,846.00    บริษัท ไลฟ์ ไซแอน เอพี จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 129/2562 9 ก.ย.62

10 ซ่อมเคร่ืองปั่นเหวี่ยงแยกตะกอน 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมริทเทค จ ากัด 25,680.00 บริษัท เมริทเทค จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 130/2562 9 ก.ย.62

11 ซ้ืออาหารปลาทะเลเบอร์ 2,3,4 14,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรภัณฑ์พังงา 14,860.00 ร้านเกษตรภัณฑ์พังงา คุณสมบัติตรงตามก าหนด 131/2562 9 ก.ย.62

12 ซ้ือหมึกพิมพ์ HP Laser 05A 10,320.00    เฉพาะเจาะจง พังงาโปรแกรส คอมพิวเตอร์ 10,320.00    พังงาโปรแกรส คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 132/2562 9 ก.ย.62

13 ซ้ืออาหารปลากินพืช 2 กระสอบ 840.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรภัณฑ์พังงา 840.00        ร้านเกษตรภัณฑ์พังงา คุณสมบัติตรงตามก าหนด 3-ก.ย.-62

14 ซ้ือปูนโดโลไมท์ 10 กระสอบ 720.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี ฟาร์มช็อป 720.00        ร้าน เจ.พี ฟาร์มช็อป คุณสมบัติตรงตามก าหนด 3-ก.ย.-62

15 ซ้ือปลาสด 80 กก. 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายไชศรี 3,600.00 นายไชศรี คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

16 ซ้ือทุ่นลอย 540.00 เฉพาะเจาะจง คุณธัญญารัตน์  คงแส็ง 540.00 คุณธัญญารัตน์  คงแส็ง คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

17 ซ้ือหมึกพิมพ์ Epson L310 3,825.00 เฉพาะเจาะจง พังงาโปรแกรส คอมพิวเตอร์ 3,825.00 พังงาโปรแกรส คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6-ก.ย.-62

18 ซ้ือหอยชักตีน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ จันทร์เพ็ง 3,000.00 นายสมพงษ์ จันทร์เพ็ง คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

19 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นทีธร ตระการกีรติ 1,500.00 นทีธร ตระการกีรติ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6-ก.ย.-62

20 ซ่อมไดรชาร์ท รถ 519 พังงา 8,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศการไฟฟ้า 8,880.00 ร้านบุญเลิศการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตามก าหนด 133/2562 16 ก.ย.62

21 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 3 เคร่ือง 19,500.00 เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ  อันติมานนท์ 19,500.00 สมศักด์ิ  อันติมานนท์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 134/2562 18 ก.ย.62

22 ซ้ือหลอดยูวี 5 หลอด 6,500.00 เฉพาะเจาะจง กิตติซัพพลาย 6,500.00 กิตติซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามก าหนด 135/2562 18 ก.ย.62
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23 ซ้ือยานาโนสเปรย์ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ท้ายเหมืองสัตวแพทย์ 2,000.00 ท้ายเหมืองสัตวแพทย์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

24 ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย.62 1,135.00 เฉพาะเจาะจง ถนัดการพิมพ์ 1,135.00 ถนัดการพิมพ์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 2-ก.ย.-62

25 ซ้ือหลอดไฟดาวไลท์ 1,258.32     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์โฮมเซ็นเตอร์ 1,258.32     หจก.ชัยยันต์โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 17-ก.ย.-62

26 ค่าน้ าด่ืม เดือน ก.ย. 62 1,125.00     เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมอาพร 1,125.00     น้ าด่ืมอาพร คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

27 ซ้ือเอ็นตัดหญ้า  700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิชัยการเกษตร 700.00        ร้านวุฒิชัยการเกษตร คุณสมบัติตรงตามก าหนด  -

28 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 4,922.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 4,922.00     บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค คุณสมบัติตรงตามก าหนด 18-ก.ย.-62

29 ซ่อมรถ บง 266 และ บจ 8066 พังงา 4,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเจฟิล์ม ออดิโอ 4,000.00     ร้านเจฟิล์ม ออดิโอ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 20-ก.ย.-62

30 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 งาน 530.00 เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ  อันติมานนท์ 530.00 สมศักด์ิ  อันติมานนท์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 20-ก.ย.-62



 


