แบบ สขร.1
งบประมาณ 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งพังงา
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 ซื้อม่านปรับแสง จานวน 4 รายการ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
ซื้ออาหารปลา NRD จานวน 2 ลัง
ซื้อไข่อาร์ทเี มีย จานวน 1 ลัง
จ้างบริการกาจัดปลวก 4 อาคาร
ซื้อหมึกพิมพ์ 6 รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ
ซื้อวัดุเกษตรยากาจัดแมลง 6 ขวด
ซื้อชุดสกัดสารพันธุกรรม 2 ชุด
จ้างทาป้าย จานวน 1 งาน
น้ามันเชื้อเพลิงเดือน ก.ค.63
น้ามันเครื่องปั่นไฟ 149.82 ลิตร
น้าดื่ม เดือน ก.ค.63
ซื้อวัสดุก่อสร้างท่อเหล็ก 1 รายการ
ซื้อวัสดุเกษตรเชือกใยยักษ์ 1 รายการ
ซื้อปุ๋ย Chaeto Best 2 กระสอบ
ซื้อปลาสด 40 กก.

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา

26,581.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายเหมืองผ้าม่าน
ร้านพังงาแอร์
11,400.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านกิตติซัพพลาย
14,400.00 เฉพาะเจาะจง
6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางงามมิตรเกษตร
28,890.00 เฉพาะเจาะจง 7เพสท์ คอนโทรลเซอร์วสิ
46,145.00 เฉพาะเจาะจง พังงาโปรเกรส คอมพิวเตอร์
12,220.00 เฉพาะเจาะจง พังงาโปรเกรส คอมพิวเตอร์
5,103.90 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์
42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีโนเมด จากัด
1,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายเหมืองโฆษณา
14,991.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง
2,950.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง
น้าดื่มอาพร
1,095.00 เฉพาะเจาะจง
3,638.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์
770.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์
2,400.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นางฉวี สกุลแก้ว
4,400.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญา

คุณสมบัติตรงตามกาหนด

085/2563 3 ส.ค.63

คุณสมบัติตรงตามกาหนด
11,400.00
คุณสมบัติตรงตามกาหนด
14,400.00
คุณสมบัติตรงตามกาหนด
6,500.00
คุณสมบัติตรงตามกาหนด
28,890.00
คุณสมบัติตรงตามกาหนด
46,145.00
คุณสมบัติตรงตามกาหนด
12,220.00
5,103.90 หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามกาหนด
42,800.00 บริษทั ไบโอจีโนเมด จากัด คุณสมบัติตรงตามกาหนด
1,605.00 ร้านท้ายเหมืองโฆษณา คุณสมบัติตรงตามกาหนด
14,991.00 สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง คุณสมบัติตรงตามกาหนด
2,950.00 สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง คุณสมบัติตรงตามกาหนด
น้าดื่มอาพร
คุณสมบัติตรงตามกาหนด
1,095.00
3,638.00 หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามกาหนด
770.40 หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามกาหนด
2,400.00 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณสมบัติตรงตามกาหนด
นางฉวี สกุลแก้ว
คุณสมบัติตรงตามกาหนด
4,400.00

086/2563 7 ส.ค.63

26,581.00

ร้านท้ายเหมืองผ้าม่าน
ร้านพังงาแอร์
ร้านกิตติซัพพลาย
ร้านบางงามมิตรเกษตร
7เพสท์ คอนโทรลเซอร์วสิ
พังงาโปรเกรส คอมพิวเตอร์
พังงาโปรเกรส คอมพิวเตอร์

087/2563 10 ส.ค.63
088/2563 10 ส.ค.63
089/2563 17 ส.ค.63
090/2563 17 ส.ค.63
091/2563 17 ส.ค.63
092/2563 17 ส.ค.63
093/2563 18 ส.ค.63
10-ส.ค.-63
5-ก.ค.-63
6-ส.ค.-63
7-ก.ค.-63
6-ส.ค.-63
6-ส.ค.-63
10-ส.ค.-63
10-ส.ค.-63

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ซื้อหมึกสด 20 กก.
อัดอ็อกซิเจน 3 ถัง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ
จัดจ้างทาตรายาง 2 ชิ้น
Set ระบบคอมพิวเตอร์ 1 งาน
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ 13 รายการ
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ 27 รายการ
ซ่อมหลังคาคลุมบ่อ 1 งาน
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ 8 รายการ
ซื้อน้าโมเลคุล่า 30 ขวด
จาแนกเชื้อจุลินทรีย์ 1 งาน
ซื้อแก๊สหุงต้ม จานวน 2 รายการ
ชุดทดสอบชนิดยาในอาหาร 2 ชุด

2,400.00
571.38
2,979.99
905.00
400.00
400.00
360,679.00
309,197.00
33,000.00
19,479.35
35,310.00
6,955.00
950.00
4,922.00

เฉพาะเจาะจง นายห้าบีดีน วาหะรักษ์
2,400.00 นายห้าบีดีน วาหะรักษ์ คุณสมบัติตรงตามกาหนด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮกฮวด จากัด
บริษทั ฮกฮวด จากัด คุณสมบัติตรงตามกาหนด
571.38
เฉพาะเจาะจง กี่หิ้นการไฟฟ้า ภูเก็ต
กี่หิ้นการไฟฟ้า ภูเก็ต คุณสมบัติตรงตามกาหนด
2,979.99
เฉพาะเจาะจง อัษราสเตชันเนอร์รี่ จากัด
905.00 อัษราสเตชันเนอร์รี่ จากัด คุณสมบัติตรงตามกาหนด
เฉพาะเจาะจง
ร้านถนัดการพิมพ์
ร้านถนัดการพิมพ์
คุณสมบัติตรงตามกาหนด
400.00
เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ อันติมานนท์
สมศักดิ์ อันติมานนท์ คุณสมบัติตรงตามกาหนด
400.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จากัด
บริษทั กิบไทย จากัด คุณสมบัติตรงตามกาหนด
360,679.00
เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟคิ จากัด309,197.00บริษทั เอสเอ็นพีไซแอนติฟคิ จากัคดุณสมบัติตรงตามกาหนด
เฉพาะเจาะจง
คุณสมบัติตรงตามกาหนด
สิทธิก์ ารเบาะ
33,000.00
สิทธิก์ ารเบาะ
เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟคิ จากัด19,479.35บริษทั เอสเอ็นพีไซแอนติฟคิ จากัคดุณสมบัติตรงตามกาหนด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอปสลาเจน จากัด 35,310.00 บริษทั แอปสลาเจน จากัด คุณสมบัติตรงตามกาหนด
เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จากัด
บริษทั กิบไทย จากัด คุณสมบัติตรงตามกาหนด
6,955.00
เฉพาะเจาะจง
คุณสมบัติตรงตามกาหนด
ร้านชัยกิจ
950.00
ร้านชัยกิจ
เฉพาะเจาะจง
คุณสมบัติตรงตามกาหนด
โซลูชั่นเซลล์
4,922.00
ร้านโซลูชั่นเซลล์

10-ส.ค.-63
10-ส.ค.-63
13-ส.ค.-63
17-ส.ค.-63
17-ส.ค.-63
18-ส.ค.-63
094/2563 19 ส.ค.63
095/2563 19 ส.ค.63
096/2563 20 ส.ค.63
097/2563 26 ส.ค.63
098/2563 26 ส.ค.63
099/2563 26 ส.ค.63
20-ส.ค.-63
26-ส.ค.-63

