
แบบ  สขร.1 

งบประมาณ  2563

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรปุ

1 ซ้ือไส้กรองเคร่ืองท้ำน้้ำกล่ัน 1 ชุด 48,706.40   เฉพำะเจำะจง เอส พ ีอิเล็กทรอนิกส์ 48,706.40   เอส พ ีอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 100/2563 1 ก.ย.63

2 ติดฟล์ิมกระจกอำคำรปฏบิติักำร 1 งำน 17,000.00 เฉพำะเจำะจง อุดมทรัพย์ บญุเรือง 17,000.00 อุดมทรัพย์ บญุเรือง คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 102/2563 1 ก.ย.63

3 ซ้ือวสัดุอะคลิลิก 4 รำยกำร 36,487.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอพลัส เมดิคอล จ้ำกัด 36,487.00 บ.ไบโอพลัส เมดิคอล จ้ำกัด คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 101/2563 2 ก.ย.63

4 ซ่อมตู้ดูดควนัสำรเคมี 1 งำน 39,860.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอพลัส เมดิคอล จ้ำกัด 39,860.00 บ.ไบโอพลัส เมดิคอล จ้ำกัด คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 103/2563 2 ก.ย.63

5 ซ่อมรถยนต์ กข 8583 พงังำ 1 งำน 19,960.00 เฉพำะเจำะจง เอ็มกำรยำง 19,960.00 เอ็มกำรยำง คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 104/2563 3 ก.ย.63

6 ซ่อมรถยนต์ 80-4885 พงังำ 1 งำน 33,842.00 เฉพำะเจำะจง เอ็มกำรยำง 33,842.00 เอ็มกำรยำง คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 105/2563 3 ก.ย.63

7 ซ่อมฝ้ำเพดำนพร้อมทำสี 1 งำน 20,500.00   เฉพำะเจำะจง เกรียงศักด์ิ วงัเมือง 20,500.00   เกรียงศักด์ิ วงัเมือง คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 106/2563 3 ก.ย.63

8 วสัดุก่อสร้ำง 4 รำยกำร 2,439.60    เฉพำะเจำะจง บริษทั อุดมวงศ์ จ้ำกัด 2,439.60    บริษทั อุดมวงศ์ จ้ำกัด คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 9-ก.ย.-63

9 วสัดุคอมพวิเตอร์ 2 รำยกำร 950.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ภเูก็ต อิงค์ซัพพลำย 950.00 หจก.ภเูก็ต อิงค์ซัพพลำย คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 9-ก.ย.-63

10 น้้ำด่ืม เดือน ส.ค.63 900.00 เฉพำะเจำะจง น้้ำด่ืมอำพร 900.00 น้้ำด่ืมอำพร คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 1-ก.ย.-63

11 น้้ำมันเชื้อเพลิงเดือน ส.ค.63 18,020.00   เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรทำ้ยเหมือง 18,020.00   สหกรณ์กำรเกษตรทำ้ยเหมือง คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 8-ก.ย.-63

12 วสัดุก่อสร้ำง 3 รำยกำร 3,520.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ 3,520.00 หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 3-ก.ย.-63

13 ซ้ือหมึกสด 20 กก. 4,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงฉววีรรณ  เกษมสุข 4,400.00 นำงฉว ี เกษมสุข คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 9-ก.ย.-63

14 ซ้ือพอ่แม่พนัธุห์อยชักตีน  15  กก. 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ ์ จันทร์เพง็ 3,000.00 นำยสมพงษ ์ จันทร์เพง็ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 9-ก.ย.-63

15 พอ่แม่พนัธุป์ทูะเล 6 กก. 4,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ ์ จันทร์เพง็ 4,200.00 นำยสมพงษ ์ จันทร์เพง็ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 9-ก.ย.-63
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16 ชุดไพรเมอร์  1 ชุด 3,908.71 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอจีโนเมด จ้ำกัด 3,908.71 บริษทั ไบโอจีโนเมด จ้ำกัด คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 9-ก.ย.-63

17 ซ่อมรถยนต์ บง 266 พงังำ 1 งำน 3,110.00 เฉพำะเจำะจง เมย์ออดิโอซำวด์ แอนด์แอร์ 3,110.00 เมย์ออดิโอซำวด์ แอนด์แอร์ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 3-ก.ย.-63

18 ซ่อมรถยนต์ บง 266 พงังำ 1 งำน 4,090.00 เฉพำะเจำะจง เอ็มกำรยำง 4,090.00 เอ็มกำรยำง คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 3-ก.ย.-63

19 ซ่อมคอมพวิเตอร์  1  งำน 2,450.00 เฉพำะเจำะจง สมศักด์ิ  อันติมำนนท์ 2,450.00 สมศักด์ิ  อันติมำนนท์ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 3-ก.ย.-63

20 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 4 รำยกำร 5,638.90 เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ 5,638.90 หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 107/2563 14 ก.ย.63

21 ซ่อมหลังคำคลุมบอ่  1 งำน 11,250.00 เฉพำะเจำะจง ประสิทธิ ์หอมจันทร์ 11,250.00 ประสิทธิ ์หอมจันทร์ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 108/2563 15 ก.ย.63

22 น้้ำมันเชื้อเพลิงสต็อก 1  ถัง 29,160.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรทำ้ยเหมือง 29,160.00 สหกรณ์กำรเกษตรทำ้ยเหมือง คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 109/2563 16 ก.ย.63

23 ซ่อมบ้ำรุงเคร่ือง Autoclave  1 งำน 33,277.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอแล็บ เซนเตอร์ 33,277.00 บริษทั ไบโอแล็บ เซนเตอร์ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 110/2563 21 ก.ย.63

24 น้้ำด่ืม เดือน ก.ย. 63 900.00 เฉพำะเจำะจง น้้ำด่ืมอำพร 900.00 น้้ำด่ืมอำพร คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 1-ก.ย.-63

25 น้้ำมันเชื้อเพลิงเดือน ก.ย.63 10,640.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรทำ้ยเหมือง 10,640.00 สหกรณ์กำรเกษตรทำ้ยเหมือง คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 1-ก.ย.-63

26 ซ้ือรำงผ้ำม่ำนพร้อมติดต้ัง 3,120.00    เฉพำะเจำะจง โคกกลอยผ้ำม่ำน 3,120.00    โคกกลอยผ้ำม่ำน คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 18-ก.ย.-63

27 อุปกรณ์ตัดหญ้ำ 4 รำยกำร 3,000.00    เฉพำะเจำะจง วฒิุชัยกำรเกษตร 3,000.00    วฒิุชัยกำรเกษตร คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 18-ก.ย.-63

28 ซ้ือหอยตลับ 100 กก. 3,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยหำ้บดีีน วำหะรักษ์ 3,000.00    นำยหำ้บดีีน วำหะรักษ์ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 21-ก.ย.-63

29 ซ้ือพอ่แม่พนัธุป์ทูะเล 5  กก. 3,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยบญุรอด จันทร์ศิริ 3,000.00    นำยบญุรอด จันทร์ศิริ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 21-ก.ย.-63

30 ซ้ือไม้กวำด  2 รำยกำร 1,550.00    เฉพำะเจำะจง ปณัญวฒิุ เขื่อนหมั้น 1,550.00    ปณัญวฒิุ เขื่อนหมั้น คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 21-ก.ย.-63

31 วสัดุส้ำนักงำน 3 รำยกำร 1,500.00    เฉพำะเจำะจง อัษรำสเตชั่นเนอร์ร่ี 1,500.00    อัษรำสเตชั่นเนอร์ร่ี คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 22-ก.ย.-63

32 ซ้ือน้้ำมันเคร่ืองปั่นไฟ 7,000.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรทำ้ยเหมือง 7,000.00    สหกรณ์กำรเกษตรทำ้ยเหมือง คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 111/2563 25 ก.ย.63

33 ซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 7 รำยกำร 3,142.59    เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ 3,142.59    หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 21-ก.ย.-63

34 ซ้ือน้้ำตำลทรำย 2 กรสอบ 2,340.00    เฉพำะเจำะจง ปณัญวฒิุ เขื่อนหมั้น 2,340.00    ปณัญวฒิุ เขื่อนหมั้น คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 23-ก.ย.-63

35 ซ้ือกุ้งสด 27 กก. 4,860.00    เฉพำะเจำะจง นำงฉววีรรณ  เกษมสุข 4,860.00    นำงฉววีรรณ  เกษมสุข คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 23-ก.ย.-63

36 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 2 รำยกำร 3,916.00    เฉพำะเจำะจง อัษรำสเตชันเนอร์ร่ี  จ้ำกัด 3,916.00    อัษรำสเตชันเนอร์ร่ี  จ้ำกัด คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 23-ก.ย.-63



37 ซ่อมประตูอำคำรหน่วยตรวจฯ 1 งำน 4,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนวสันต์กระจก 4,000.00    ร้ำนวสันต์กระจก คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 23-ก.ย.-63

38 วสัดุก่อสร้ำง 2 รำยกำร 930.90       เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ 930.90       หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 23-ก.ย.-63

39 ซ้ือผ้ำมุ้งในล่อนสีเทำ 2,720.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนวสันต์กระจก 2,720.00    ร้ำนวสันต์กระจก คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 23-ก.ย.-63

40 ซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 7 รำยกำร 2,399.99    เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ 2,399.99    หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 24-ก.ย.-63

41 วสัดุก่อสร้ำง 9 รำยกำร 1,225.15    เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ 1,225.15    หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 24-ก.ย.-63

42 ซ่อมหลังคำบำ้นพกั 1 หลัง 4,990.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวจินดำ เจริญงำน 4,990.00    นำงสำวจินดำ เจริญงำน คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 24-ก.ย.-63

43 ซ่อมไฟฟำ้บำ้นพกั 1 หลัง 1,800.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวจินดำ เจริญงำน 1,800.00    นำงสำวจินดำ เจริญงำน คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 24-ก.ย.-63

44 ซ่อมคอมพวิเตอร์  1  งำน 350.00       เฉพำะเจำะจง สมศักด์ิ  อันติมำนนท์ 350.00       สมศักด์ิ  อันติมำนนท์ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 24-ก.ย.-63

45 ซ่อมบำ้นพกั 1 หลัง 3,375.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวจินดำ เจริญงำน 3,375.00    นำงสำวจินดำ เจริญงำน คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 24-ก.ย.-63

46 ซ้ือหมึกพมิพ ์ 3 กล่อง 7,170.00    เฉพำะเจำะจง สมศักด์ิ  อันติมำนนท์ 7,170.00    สมศักด์ิ  อันติมำนนท์ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด 112/2563 28 ก.ย.63

47 ซ่อมคอมพวิเตอร์  1  งำน 2,160.00    เฉพำะเจำะจง สมศักด์ิ  อันติมำนนท์ 2,160.00    สมศักด์ิ  อันติมำนนท์ คุณสมบติัตรงตำมก้ำหนด  28 ก.ย.63


