
แบบ  สขร.1 

งบประมาณ  2562

วงเงินงบประมาณ เหตผุลที่คัดเลอืก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือขวดพลาสติกพร้อมฝา จ านวน 3,000 ใบ 5,243.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟชั่นเคร่ืองครัว 5,243.00 ร้านแฟชั่นเคร่ืองครัว คุณสมบติัตรงตามก าหนด 005/2563 2 ธ.ค.62

2 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 รายการ 36,855.08 เฉพาะเจาะจง เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จ ากดั 36,855.08 เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามก าหนด 006/2563 3 ธ.ค.62

3 ซ่อมรถยนต์ บจ 8066 พงัง  จ านวน 1 งาน 6,950.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็การยาง 6,950.00    ร้านเอม็การยาง คุณสมบติัตรงตามก าหนด 007/2563 6 ธ.ค.62

4 ซ้ืออาหารปลาทะเล จ านวน 29 กระสอบ 34,640.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรภณัฑ์พงังา 34,640.00  ร้านเกษตรภณัฑ์พงังา คุณสมบติัตรงตามก าหนด 008/2563 11 ธ.ค.62

5 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 6 เดือน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค บ ีกอ๊ปปี้แอนด์เซอร์วิซ 9,000.00 ร้าน เค บ ีกอ๊ปปี้แอนด์เซอร์วิซ คุณสมบติัตรงตามก าหนด 001/2563 16 ธ.ค.62

6
ซ่อมรถยนต์ บง 266 พงังา  จ านวน 1 

งาน
8,490.45 เฉพาะเจาะจง ร้านอภอิอโต้ไทร์ 8,490.45 ร้านอภอิอโต้ไทร์ คุณสมบติัตรงตามก าหนด 010/2563 13 ธ.ค.62

7 ซ่อมหลังคาอาคารโรงเพาะฟกัฯ 6,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตต์ วิจิตร 6,200.00 นายสมจิตต์ วิจิตร คุณสมบติัตรงตามก าหนด 011/2563 13 ธ.ค.62

8 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 43,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กบิไทย จ ากดั 43,335.00 บริษทั กบิไทย จ ากดั คุณสมบติัตรงตามก าหนด 012/2563 13 ธ.ค.62

9 ซ้ือ Filter Tip จ านวน 1 ชุด 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอซายแอนด์เทคโนโลยี จ ากดั 13,910.00 บริษทั ไอซายแอนด์เทคโนโลยี จ ากดั คุณสมบติัตรงตามก าหนด 013/2563 13 ธ.ค.62

10 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กบิไทย จ ากดั 53,928.00 บริษทั กบิไทย จ ากดั คุณสมบติัตรงตามก าหนด 014/2563 13 ธ.ค.62

11
จ้างเหมาเปล่ียนกระจกรถตู้ จ านวน 1 

งาน
10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมย์ ออดิโอซาวด์ แอนด์แอร์ 10,000.00 ร้านเมย์ ออดิโอซาวด์ แอนด์แอร์ คุณสมบติัตรงตามก าหนด 015/2563 17 ธ.ค.62

12 ซ้ือกุ้งสด จ านวน 25 กโิลกรัม 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ไชศรี ศิริพงษ์ 3,000.00 ไชศรี ศิริพงษ์ คุณสมบติัตรงตามก าหนด  -

13 ซ่อมรางน้ าโรงเพาะจ านวน 1 งาน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตต์ วิจิตร 3,000.00 นายสมจิตต์ วิจิตร คุณสมบติัตรงตามก าหนด 9-ธ.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธนัวาคม  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังพังงา

เลขที่หรือวันที่ของ

สญัญา

ล าดั

บที่
งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ / จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา



14 ค่าส่งตัวอย่างสัตว์น้ า จ านวน 1 งาน 310.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ดี เอก็เพรส 310.00       บริษทั เอส ดี เอก็เพรส คุณสมบติัตรงตามก าหนด  -

15
ซ้ือพอ่แมพ่นัธุห์อยชักตีน จ านวน 2 

กโิลกรัม
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ์จันทร์เพง็ 3,000.00 นายสมพงษ ์จันทร์เพง็ คุณสมบติัตรงตามก าหนด  -

16 ซ้ือน้ าตาลทราย 50 กโิลกรัม 1,250.00 เฉพาะเจาะจง นายพพิฒัน ์ จ าชวนชม 1,250.00 นายพพิฒัน ์ จ าชวนชม คุณสมบติัตรงตามก าหนด  -

17 ซ้ือหมกึสด จ านวน 20 กโิลกรัม 2,800.00 เฉพาะเจาะจง พรพมิล  เกื้อกลู 2,800.00 พรพมิล  เกื้อกลู คุณสมบติัตรงตามก าหนด  -

18 ซ้ือปลาสด จ านวน 122 กโิลกรัม 4,880.00 เฉพาะเจาะจง ชัยชนะ เย็นสุววรณ 4,880.00 ชัยชนะ เย็นสุววรณ คุณสมบติัตรงตามก าหนด  -

19 ซ้ือน้ าโมเลคูล่า จ านวน 17 ขวด 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอปสลาเจน จ ากดั 18,190.00 บริษทั แอปสลาเจน จ ากดั คุณสมบติัตรงตามก าหนด 016/2563 24 ธ.ค.62

20 ซ้ือ Accustart Geltrack จ านวน 3 ชุด 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากดั 26,964.00 บริษทัไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากดั คุณสมบติัตรงตามก าหนด 017/2563 24 ธ.ค.62

21 ค่าน้ าด่ืมประจ าเดือนธันวาคม 2562 690.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมอาพร 690.00 น้ าด่ืมอาพร คุณสมบติัตรงตามก าหนด 27-ธ.ค.-62



   


