
1

จดัเช่าบริการอนิเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงจ านวน 3 วงจร ๆ ละ 
1,605.00บาท/เดือน ต้ังแต่ 1 
ต.ค. 62 - 1 ก.ย. 63

          2,749.90
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั(มหาชน) ราคา 
4,814.00 บาท ประจ าเดือน 
กรกฎาคม  2563

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั(มหาชน) ราคา 
4,814.00 บาท ประจ าเดือน 
กรกฎาคม  2563

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังเช่า 01/2563 ลว. 
20/10/2562

2
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2563

          4,393.38
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บริษัท ตรังจงัหวดัพาณิชย ์
จ ากดั ราคา 4,393.38 บาท

บริษัท ตรังจงัหวดัพาณิชย ์
จ ากดั ราคา 4,393.38 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบแจง้หนี ้946-9/2563 
ลว.2/06/2563

3
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

          6,600.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
นายสมเกยีรติ ภาษีทวเีกยีรติ 
จ านวน 13,200.00 บาท

นายสมเกยีรติ ภาษีทวเีกยีรติ 
จ านวน 13,200.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่82/2563 ลว. 
13/07/63

4 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ           6,138.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
หจก.ศิริอนันต์เจริญ ราคา 
6,138.00 บาท

หจก.ศิริอนันต์เจริญ ราคา 
6,138.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่78/2563 ลว. 
13/07/63

5
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 6 
รายการ

        16,700.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านนาโต๊ะหมิงการเกษตร 
ราคา 16,700.00 บาท

ร้านนาโต๊ะหมิงการเกษตร 
ราคา 16,700.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่83/2563 ลว.
13/07/2563

6
ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 20 
รายการ

          7,112.29
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บริษัท ท่งฮวด จ ากดั ราคา 
7,112.29 บาท

บริษัท ท่งฮวด จ ากดั ราคา 
7,112.29 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่84/2563 ลว.
14/07/2563

7
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ

        19,000.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 19,000.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 19,000.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือ 79/2563 ลว. 
13/07/63

8
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ

        28,900.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 28,900.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 28,900.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือ 80/2563 ลว.
13/07/63

9
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

        30,600.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์ชั่น 
จก.ราคา 30,600.00 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์ชั่น 
จก.ราคา 30,600.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือ 81/2563 ลว. 
13/07/63

10
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

8,700.00          
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
หจก.อตุสาหกรรมปลาป่นกนัตัง
 ราคา 8,700.00 บาท

หจก.อตุสาหกรรมปลาป่นกนัตัง
 ราคา 8,700.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือ 85/2563 ลว. 
16/07/63

วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืเขต 11 (ตรัง) กรมประมง

วนัที ่ 31  กรกฎาคม  2563

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง/ซ้ือ

คร้ังสุดท้าย

แบบ สขร.
๑ 



วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืเขต 11 (ตรัง) กรมประมง

วนัที ่ 31  กรกฎาคม  2563

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง/ซ้ือ

คร้ังสุดท้าย

แบบ สขร.
๑ 

11
ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 20 
รายการ

          6,760.26
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บริษัท ท่งฮวด จ ากดั ราคา 
6,760.26 บาท

บริษัท ท่งฮวด จ ากดั ราคา 
6,760.26 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือ 86/2563 ลว. 
20/07/63






