
แบบ  สขร.1 

งบประมาณ  2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ Filter Tip 1 ชุด 90,308.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พริมา ไซแอนติฟคิ จ ากัด 90,308.00 บริษทั พริมา ไซแอนติฟคิ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 024/2562 4 ม.ค.62

2 ซ้ือวัสดุงานบา้นน้ ายาความสะอาด 8,016.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บา้นเคร่ืองเขียน จ ากัด 8,016.00 บริษทั บา้นเคร่ืองเขียน จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 025/2562 6 ธ.ค.62

3 ซ้ือไข่อาร์ทเีมีย จ านวน 1  โหล 13,300.00  เฉพาะเจาะจง กิตติซัพพลาย 13,300.00  กิตติซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามก าหนด 026/2562 10 ม.ค.62

4 จ้างเหมาSetระบบคอมพวิเตอร์1 งาน 400.00      เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ อันติมานนท์ 400.00      นายสมศักด์ิ อันติมานนท์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด

5 ซ้ือน้ าด่ืมเดือนธันวาคม 2561 360.00      เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมอาพร 360.00      น้ าด่ืมอาพร คุณสมบัติตรงตามก าหนด

6 ค่าถ่ายเอกสารเดือนธันวาคม 61 743.05      เฉพาะเจาะจง ร้านถนัดการพมิพ์ 743.05      ร้านถนัดการพมิพ์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด

7 ซ้ือปลากะพงขาว 5.8 กก. 1,044.00   เฉพาะเจาะจง นางเพญ็ศิริ เดชะ 1,044.00    นางเพญ็ศิริ เดชะ คุณสมบัติตรงตามก าหนด

8 ซ่อมเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 8,300.00   เฉพาะเจาะจง อู่วิชาญ 8,300.00    อู่วิชาญ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 028/2562 15 ม.ค.62

9 ซ้ือวัสดุเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 44,240.00  เฉพาะเจาะจง บางงามมิตรเกษตร 44,240.00  บางงามมิตรเกษตร คุณสมบัติตรงตามก าหนด 029/2562 15 ม.ค.62

10 ค่าตรวจสารตกค้างในปจัจัยผลิต 2,700.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง จ ากัด 2,700.00     หอ้งปฏบิติัการกลาง จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด

11 อาหารปลาทะเล1,2,3,4,5 42,795.00  เฉพาะเจาะจง เกษตรภณัฑ์พงังา 42,795.00  เกษตรภณัฑ์พงังา คุณสมบัติตรงตามก าหนด 031/2562 16 ม.ค.62

12 อาหารปลา NRD +  ผ้ากรอง 14,550.00  เฉพาะเจาะจง กิตติซัพพลาย 14,550.00  กิตติซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามก าหนด 030/2562 16 ม.ค.62

13 น้ ามันประจ าเดือนธันวาคม 2561 21,670.00  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทา้ยเหมือง 21,670.00  สหกรณ์การเกษตรทา้ยเหมือง คุณสมบัติตรงตามก าหนด

14 ซ้ือ CD-ROM 1,280.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ อันติมานนท์ 1,280.00 นายสมศักด์ิ อันติมานนท์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด

15 ค่าส่งตัวอย่างสัตว์น้ า 2 รายการ 310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกคิด 310.00 ร้านโกคิด คุณสมบัติตรงตามก าหนด

16 เปล่ียนน็อตยึดไดชาร์ท  กข 5391 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบญุเลิศการไฟฟา้ 360.00 ร้านบญุเลิศการไฟฟา้ คุณสมบัติตรงตามก าหนด

17 ซ้ือธงชาติ+เคร่ืองทองน้อย 2,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัษรา สเตชันเนอร์ร่ี 2,070.00 ร้านอัษรา สเตชันเนอร์ร่ี คุณสมบัติตรงตามก าหนด

18 ซ้ือ Spray bottle 1,669.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 1,669.20 บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ คุณสมบัติตรงตามก าหนด

19 ชุดทดสอบคุณภาพน้ า แคลเซียม 4,850.00 เฉพาะเจาะจง เจพ ีฟาร์มช็อป 4,850.00 เจพ ีฟาร์มช็อป คุณสมบัติตรงตามก าหนด

20 ซ้ือถุงมือยางขนาด XS/S/m 29,264.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 29,264.50 บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 033/2562 28 ม.ค.62

21 เปล่ียนกระจกมองข้าง(ขวา)กข 8583 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง 4,300.00 ร้านเอ็มการยาง คุณสมบัติตรงตามก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม  2562
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22 ค่าถ่ายเอกสารเดือนมกราคม 62 920.70 เฉพาะเจาะจง ร้านถนัดการพมิพ์ 920.70 ร้านถนัดการพมิพ์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด

23 ค่าน้ าด่ืมเดือนมกราคม 62 900.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมอาพร 900.00 น้ าด่ืมอาพร คุณสมบัติตรงตามก าหนด

24 ค่าแก๊สหงุต้มงานหอย 15 กก. 430.00 เฉพาะเจาะจง พีเ่ล็กแก๊ส 430.00 พีเ่ล็กแก๊ส คุณสมบัติตรงตามก าหนด

25 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม 62 22,530.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทา้ยเหมือง 22,530.00 สหกรณ์การเกษตรทา้ยเหมือง คุณสมบัติตรงตามก าหนด


