
1 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ         11,100.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 11,100.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 11,100.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่88/2563 ลว. 
03/08/63

2 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ           6,441.40
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้าน สาม เอน็ พฒันา ราคา 
6,441.40 บาท

ร้าน สาม เอน็ พฒันา ราคา 
6,441.40 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่87/2563 ลว.
03/08/63

3
ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงเดือน 
กรกฎาคม 63 จ านวน 400 ลิตร

          8,940.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บริษัท ตรังจงัหวดัพาณิชย ์
จ ากดั ราคา 8,940.00 บาท

บริษัท ตรังจงัหวดัพาณิชย ์
จ ากดั ราคา 8,940.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบแจง้หนีท้ี ่1356/2563 
ลว.03/28/63

4
ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 1 รายการ

          5,400.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บริษัท ช ยางยนต์ จ ากดั ราคา
 5,400.00 บาท

บริษัท ช ยางยนต์ จ ากดั ราคา
 5,400.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่94/2563 ลว. 
06/08/63

5 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 1 รายการ         14,550.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านเลิศแสง ราคา 
14,550.00 บาท

ร้านเลิศแสง ราคา 
14,550.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่95/2563 ลว.
07/08/63

6
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

        15,000.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์ชั่น 
จก.ราคา 15,000.00 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์ชั่น 
จก.ราคา 15,000.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่92/2563 ลว.
06/08/63

7
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 4 
รายการ

        12,270.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์ชั่น 
จก.ราคา 12,270.00 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์ชั่น 
จก.ราคา 12,270.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือ 89/2563 ลว. 
06/08/63

8 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 1 รายการ         32,040.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์ชั่น 
จก.ราคา 32,040.00 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์ชั่น 
จก.ราคา 32,040.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือ 90/2563 ลว.
06/08/63

9
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

        18,240.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์ชั่น 
จก.ราคา 18,240.00 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์ชั่น 
จก.ราคา 18,240.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือ 91/2563 ลว. 
06/08/63

10
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

7,000.00          
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์ชั่น 
จก.ราคา 7,000.00 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์ชั่น 
จก.ราคา 7,000.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือ 93/2563 ลว. 
06/08/63

11
ค่าเช่าบริการอนิเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงจ านวน 3 วงจร

          2,749.90
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั(มหาชน) ราคา 
2,749.90 บาท

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั(มหาชน) ราคา 
2,749.90 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังเช่า 01/2563 ลว. 
20/01/2562

วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืเขต 11 (ตรัง) กรมประมง

วนัที ่ 31  สิงหาคม  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  สิงหาคม  2563

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง/ซ้ือ

คร้ังสุดท้าย

แบบ สขร.๑ 


