
แบบ  สขร.1 

งบประมาณ  2563

วงเงินงบประมาณ เหตผุลที่คัดเลอืก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 26,429.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีโนเมด จ ากดั 26,429.00 บริษทั ไบโอจีโนเมด จ ากดั คุณสมบัติตรงตามก าหนด 050/2563 7 พ.ค.63

2 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 9,951.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แซคซายด์ เอน็จ์ 9,951.00 หจก.แซคซายด์ เอน็จ์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 051/2563 7 พ.ค.63

3 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บางงามมติรเกษตร 10,800.00 บางงามมติรเกษตร คุณสมบัติตรงตามก าหนด 052/2563 7 พ.ค.63

4 ซ่อมบา้นพกั จ านวน 1 งาน 121,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินดา เจริญงาน 121,000.00 นางสาวจินดา เจริญงาน คุณสมบัติตรงตามก าหนด 053/2563 8 พ.ค.63

5 ซ่อมครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์  1 งาน 9,050.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิคอล พลัส จ ากดั 9,050.00    บริษทั เมดิคอล พลัส จ ากดั คุณสมบัติตรงตามก าหนด 054/2563 14 พ.ค.63

6 เปล่ียนอะไหล่ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์  1 งาน 20,779.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธีระเทรดด้ิง จ ากดั 20,779.40 บริษทั ธีระเทรดด้ิง จ ากดั คุณสมบัติตรงตามก าหนด 055/2563 14 พ.ค.63

7 ซ่อมกล้องจุลทรรศน ์จ านวน 2 เคร่ือง 71,369.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นวเทค เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั 71,369.00 บริษทั นวเทค เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั คุณสมบัติตรงตามก าหนด 056/2563 20 พ.ค.63

8 ซ้ือคลอรีนผง 65% จ านวน  6 ถัง 114,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พ ีฟาร์มช๊อป 114,000.00 ร้าน เจ พ ีฟาร์มช๊อป คุณสมบัติตรงตามก าหนด 057/2563 25 พ.ค.63

9 ซ้ือไข่อารืทเีมยี จ านวน 1 โหล 13,300.00   เฉพาะเจาะจง ร้านกติติซัพพลาย 13,300.00  ร้านกติติซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามก าหนด 058/2563 25 พ.ค.63

10 ซ่อมแซมหลังคาคลุมบอ่ จ านวน 1 งาน 10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์หอมจันทร์ 10,000.00  นายประสิทธิ ์หอมจันทร์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 059/2563 25 พ.ค.63

11 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,173.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ 4,173.00 หจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 29-เม.ย.-63

12 ซ้ือทอ่พวีีซี จ านวน 6 รายการ 1,732.33 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ 1,732.33 หจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 29-เม.ย.-63

13 จ้างบริการตรวจสารตกค้าง จ านวน 1 งาน 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง 1,700.00 บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง คุณสมบัติตรงตามก าหนด 8-พ.ค.-63

14 น้ าด่ืมประจ าเดือน เม.ย.63 510.00       เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมอาพร 510.00       น้ าด่ืมอาพร คุณสมบัติตรงตามก าหนด 7-พ.ค.-63

15 น้ ามนัเชื้อเพลิงเดือน เม.ย..63 7,310.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทา้ยเหมอืง 7,310.00 สหกรณ์การเกษตรทา้ยเหมอืง คุณสมบัติตรงตามก าหนด 31 เม.ย.63
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16 ซ้ือวัสดุการเกษตรปุ๋ย จ านวน 2 รายการ 2,840.00 เฉพาะเจาะจง เกษตรภณัฑ์พงังา 2,840.00 เกษตรภณัฑ์พงังา คุณสมบัติตรงตามก าหนด 12-พ.ค.-63

17 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 4,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด 4,515.00 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด คุณสมบัติตรงตามก าหนด 12-พ.ค.-63

18 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 7 รายการ 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกจิ/จ าลองเคร่ืองครัว 3,750.00 ร้านชัยกจิ/จ าลองเคร่ืองครัว คุณสมบัติตรงตามก าหนด 18-พ.ค.-63

19 ซ้ือหมอ้สแตนเลส จ านวน 1 ใบ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ 4,500.00 ร้านซีอาร์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 18-พ.ค.-63

20 ซ้ือปุ๋ย Chaeto Best จ านวน 1 กระสอบ 1,190.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,190.00 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 18-พ.ค.-63

21 ซ้ือวัสดุส านกังาน 2 รายการ 1,190.00 เฉพาะเจาะจง อษัราสเตชันเนอร์ร่ี  จ ากดั 1,190.00 อษัราสเตชันเนอร์ร่ี  จ ากดั คุณสมบัติตรงตามก าหนด 21-พ.ค.-63

22 ซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 2 รายการ 651.63 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ 651.63 หจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 21-พ.ค.-63

23 ซ้ือเพรียงทราย จ านวน 6 กก. 4,320.00 เฉพาะเจาะจง พชิญาเพรียงทราย 4,320.00 พชิญาเพรียงทราย คุณสมบัติตรงตามก าหนด 21-พ.ค.-63

24 ซ้ือสายพาน B50 จ านวน 6 เส้น 642.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ 642.00       หจก.ชัยยันต์ โอมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25-พ.ค.-63

25 ซ้ือแกส๊หงุต้ม 1 ถัง 760.00       เฉพาะเจาะจง ร้ายชัยกจิ 760.00       ร้ายชัยกจิ คุณสมบัติตรงตามก าหนด 18-พ.ค.-63



 


