
แบบ  สขร.1 

งบประมาณ  2563

วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรปุ

1 สอบเทยีบครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์  1 งาน 16,050.00 เฉพาะเจาะจงบริษทัไบโอพลัส เมดิคอล จ ากัด 16,050.00 บริษทัไบโอพลัส เมดิคอล จ ากัดคุณสมบติัตรงตามก าหนด 067/2563 1 ก.ค.63

2 สอบเทยีบครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์  1 งาน 43,335.00 เฉพาะเจาะจงบริษทัไบโอพลัส เมดิคอล จ ากัด 43,335.00 บริษทัไบโอพลัส เมดิคอล จ ากัดคุณสมบติัตรงตามก าหนด 068/2563 1 ก.ค.63

3 ซ้ือไพรเมอร์ 4 รายการ 5,160.61 เฉพาะเจาะจง บริษทัไบโอจีโนเมดจ ากัด 5,160.61 บริษทัไบโอจีโนเมดจ ากัด คุณสมบติัตรงตามก าหนด 069/2563 8 ก.ค.63

4 ซ้ืออาหารปลาทะเล จ านวน 5 รายการ 39,420.00 เฉพาะเจาะจง เกษตรภณัฑ์พงังา 39,420.00 เกษตรภณัฑ์พงังา คุณสมบติัตรงตามก าหนด 070/2563 8 ก.ค.63

5 คลอรีนผง90% จ านวน 3 ถัง 5,400.00 เฉพาะเจาะจง เกษตรภณัฑ์พงังา 5,400.00 เกษตรภณัฑ์พงังา คุณสมบติัตรงตามก าหนด 071/2563 9 ก.ค.63

6 ลวดหนาม จ านวน 60 ขด 13,161.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ 13,161.00 หจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ คุณสมบติัตรงตามก าหนด 072/2563 14 ก.ค.63

7 สอบเทยีบครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์  1 งาน 29,000.00  เฉพาะเจาะจงบริษทัไบโอแล็บเซนเตอร์ จ ากัด 29,000.00   บริษทัไบโอแล็บเซนเตอร์ จ ากัดคุณสมบติัตรงตามก าหนด 073/2563 14 ก.ค.63

8 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 เคร่ือง 16,500.00  เฉพาะเจาะจง นายชินวตัร ลิขิต 16,500.00   นายชินวตัร ลิขิต คุณสมบติัตรงตามก าหนด 074/2563 17 ก.ค.63

9 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 5 รายการ 13,428.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ 13,428.50 หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบติัตรงตามก าหนด 075/2563 17 ก.ค.63

10 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 16 รายการ 30,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางงามมิตรเกษตร 30,630.00 ร้านบางงามมิตรเกษตร คุณสมบติัตรงตามก าหนด 076/2563 20 ก.ค.63

11 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 8,296.50    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ 8,296.50    หจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ คุณสมบติัตรงตามก าหนด 077/2563 21 ก.ค.63

12 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน  8 รายการ 5,926.73 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ 5,926.73 หจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ คุณสมบติัตรงตามก าหนด 078/2563 21 ก.ค.63

13 จ้างขุดวางทอ่สูบน้ าทะเล 1 งาน 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พงังาศรีอโนชา จ ากัด 10,700.00 บริษทั พงังาศรีอโนชา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามก าหนด 079/2563 22 ก.ค.63

14 ซ่อมรถยนต์ กข 5391 พงังา จ านวน 1 งาน 27,932.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง 27,932.00 ร้านเอ็มการยาง คุณสมบติัตรงตามก าหนด 080/2563 29 ก.ค.63

15 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,800.00 เฉพาะเจาะจง กิตติซัพพลาย 15,800.00 กิตติซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามก าหนด 081/2563 20 ก.ค.63
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16 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 8 รายการ 12,265.00 เฉพาะเจาะจง อัษราสเตชันเนอร์ร่ี  จ ากัด 12,265.00 อัษราสเตชันเนอร์ร่ี  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามก าหนด 082/2563 29 ก.ค.63

17 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 9,424.00 เฉพาะเจาะจง อัษราสเตชันเนอร์ร่ี  จ ากัด 9,424.00 อัษราสเตชันเนอร์ร่ี  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามก าหนด 083/2563 29 ก.ค.63

18 ซ่อมรถยนต์ บง  266 พงังา 1 งาน 41,059.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง 41,059.00   ร้านเอ็มการยาง คุณสมบติัตรงตามก าหนด 084/2563 30 ก.ค.63

19 ซ้ืออาหารปลาทะเลเบอร์ 4 / 3 กระสอบ 3,585.00    เฉพาะเจาะจง เกษตรภณัฑ์พงังา 3,585.00    เกษตรภณัฑ์พงังา คุณสมบติัตรงตามก าหนด 8-ก.ค.-63

20 ซ้ือชุดตรวจคุณภาพน้ า 20 ชุด 3,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พ ีฟาร์มช็อป 3,200.00    ร้าน เจ.พ ีฟาร์มช็อป คุณสมบติัตรงตามก าหนด 8-ก.ค.-63

21 ซ้ือแก๊สหงุต้ม จ านวน 4 ถัง 1,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้ายชัยกิจ 1,500.00    ร้ายชัยกิจ คุณสมบติัตรงตามก าหนด 14-ก.ค.-63

22 จ้างตรวจสารตกค้าง จ านวน 1 งาน 2,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง 2,700.00    บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง คุณสมบติัตรงตามก าหนด 14-ก.ค.-63

23 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 4 รายการ 795.00      เฉพาะเจาะจง ร้ายชัยกิจ 795.00       ร้ายชัยกิจ คุณสมบติัตรงตามก าหนด 14-ก.ค.-63

24 ซ้ือสวงิ จ านวน 1 ชุด 4,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเรืองการเกษตร 4,800.00    ร้านอารยะรุ่งเรืองการเกษตร คุณสมบติัตรงตามก าหนด 17-ก.ค.-63

25 น้ ามันเชื้อเพลิง 150 ลิตร 3,300.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทา้ยเหมือง 3,300.00    สหกรณ์การเกษตรทา้ยเหมือง คุณสมบติัตรงตามก าหนด 21-ก.ค.-63

26 ซ้ือหน้าดิน 2 คันรถ 2,400.00    เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ 2,400.00    นายสมเกียรติ คุณสมบติัตรงตามก าหนด 23-ก.ค.-63


