
แบบ  สขร.1 

งบประมาณ  2563

วงเงินงบประมาณ เหตผุลที่คัดเลอืก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จ้างวิเคราะหตั์วอย่างสัตว์น ้า จ้านวน 1 งาน 12,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรศยา บญุรุ่ง 12,000.00 น.ส.ภทัรศยา บญุรุ่ง คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 034/2563 3 เม.ย.63

2 ซื อน ้าโมเลคุล่า จ้านวน 25 ขวด 29,425.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอปสลาเจน จ้ากดั 29,425.00     บริษทั แอปสลาเจน จ้ากดั คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 035/2563 7 เม.ย.63

3 ซื ออาร์ทเีมยีตัวเต็มวัย(มชีีวิต)  250 กก. 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไกรสร เปล่ียนแปลง 30,000.00 นายไกรสร เปล่ียนแปลง คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 036/2563 7 เม.ย.63

4 ซื ออาร์ทเีมยี In star I จ้านวน 30 ถาด 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแอนด์วี ไบโอ จ้ากดั 22,500.00 บริษทั ไอแอนด์วี ไบโอ จ้ากดั คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 037/2563 7 เม.ย.63

5 ซื อ Accustar II Geltrack จ้านวน 10 ชุด 89,880.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอแล็บ เทรดดิ ง จ้ากดั 89,880.00     บริษทั ไบโอแล็บ เทรดดิ ง จ้ากดั คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 038/2563 7 เม.ย.63 

6 ซื อเคร่ืองก้าเนดิไฟฟา้ 1,243,500.00 เฉพาะเจาะจงมลัติเฟส คอร์เปอเรชั่น จ้ากดั 1,243,500.00 มลัติเฟส คอร์เปอเรชั่น จ้ากดั คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 039/2563 

7 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 8 รายการ 145,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กบิไทย จ้ากดั 145,520.00 บริษทั กบิไทย จ้ากดั คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 040/2563 7 เม.ย.63

8 ซ่อมรถยนต์ กข 5391 พงังา จ้านวน 1 งาน 17,676.40      เฉพาะเจาะจง ร้านอภอิอโต้ไทร์ 17,676.40     ร้านอภอิอโต้ไทร์ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 041/2563 7 เม.ย.63

9 ซื อวัสดุส้านกังาน จ้านวน 27 รายการ 23,376.00      เฉพาะเจาะจง อษัราสเตชันเนอร์ร่ี  จ้ากดั 23,376.00     อษัราสเตชันเนอร์ร่ี  จ้ากดั คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 042/2563 13 เม.ย.63

10 ซ่อมรถยนต์ บง 266 พงังา จ้านวน 1 งาน 5,050.00 เฉพาะเจาะจง เมย์ ออดิโอซาวด์ แอนด์แอร์ 5,050.00 เมย์ ออดิโอซาวด์ แอนด์แอร์ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 043/2563 10 เม.ย.63

11 ซ่อมมอาคารโรงเพาะฟกั จ้านวน 1 งาน 218,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ผดุงเดชการโยธา 218,750.00 หจก.ส.ผดุงเดชการโยธา คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 044/2563 17 เม.ย.63

12 ซื อวัสดุงานบา้นงานครัว จ้านวน 9 รายการ 7,350.00       เฉพาะเจาะจง อษัราสเตชันเนอร์ร่ี  จ้ากดั 7,350.00       อษัราสเตชันเนอร์ร่ี  จ้ากดั คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 045/2563 24 เม.ย.63

13 ซื ออาหารปลาทะเล จ้านวน 3 รายการ 8,020.00 เฉพาะเจาะจง เกษตรภณัฑ์พงังา 8,020.00 เกษตรภณัฑ์พงังา คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 046/2563 22 เม.ย.63

14 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 2 รายการ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง กติติซัพพลาย 6,000.00 กติติซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 047/2563 30 เม.ย.63

15 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 2 รายการ 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ทอ๊ป อะควา เอเซีย เทรดดิ ง 5,400.00 ทอ๊ป อะควา เอเซีย เทรดดิ ง คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 048/2563 30 เม.ย.63
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16 ซื อวัสดุผ้ากรอง จ้านวน 2 รายการ 10,150.00 เฉพาะเจาะจง กติติซัพพลาย 10,150.00 กติติซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 049/2563 30 เม.ย.63

17 ซื อออกซ่ีเตตราไซคลิน 1,400.00 เฉพาะเจาะจง เกษตรภณัฑ์พงังา 1,400.00 เกษตรภณัฑ์พงังา คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 2-เม.ย.-63

18 ซื อวัสดุเกษตรปนูโดโลไมท ์1 รายการ 960.00 เฉพาะเจาะจง เกษตรภณัฑ์พงังา 960.00 เกษตรภณัฑ์พงังา คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 2-เม.ย.-63

19 ซื อวัสดุเกษตรอวนด้า 1 รายการ 3,600.00 เฉพาะเจาะจง กติติซัพพลาย 3,600.00 กติติซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 2-เม.ย.-63

20 ซื อกุ้งสด 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ไชศรี ศิริพงษ์ 1,200.00 ไชศรี ศิริพงษ์ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 3-เม.ย.-63

21 ซื อส้าลี 520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสรีเภสัช 520.00 ร้านเสรีเภสัช คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 3-เม.ย.-63

22 ซื อน ้ามนัส้าหรับเคร่ืองปั่นไฟ จ้านวน 1 ถัง 2,090.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทา้ยเหมอืง 2,090.00 สหกรณ์การเกษตรทา้ยเหมอืง คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 3-เม.ย.-63

23 ค่าน ้าด่ืมประจ้าเดือน มี.ค.63 960.00 เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมอาพร 960.00 น ้าด่ืมอาพร คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 7-เม.ย.-63

24 ซื อหมกึสด 3,440.00 เฉพาะเจาะจง พรพมิล เกื อกลู 3,440.00 พรพมิล เกื อกลู คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 7-เม.ย.-63

25 จ้างเหมาบริการตรวจสารตกค้าง จ้านวน 1 งาน 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง 1,700.00 บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 9-เม.ย.-63

26 ซื อปลากพขาว จ้านวน 5.6 กก. 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสาน ทองพบั 1,000.00 นายประสาน ทองพบั คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 10-เม.ย.-63

27 จ้างเหมาบริการขยายเครือข่าย จ้านวน 1 งาน 4,950.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวิทย์ จิตบญุ 4,950.00 นายวรวิทย์ จิตบญุ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 21-เม.ย.-63

28 ซื อวัสดุคอมพวิเตอร์ 2 รายการ 2,830.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ อนัติมานนท์ 2,830.00 นายสมศักด์ิ อนัติมานนท์ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 18-เม.ย.-63

29 ซื อวัสดุกอ่สร้าง 2 รายการ 529.65          เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ 529.65         หจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 21-เม.ย.-63

30 ซ่อมรถ บง 266 พงังา  จ้านวน  1 งาน 2,850.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบญุเลิศการไฟฟา้ 2,850.00       ร้านบญุเลิศการไฟฟา้ คุณสมบัติตรงตามก้าหนด 29-เม.ย.-63


