
1 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 2 รายการ           6,527.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
หจก.แสงชัยโลหะ ราคา 
6,527.00 บาท

หจก.แสงชัยโลหะ ราคา 
6,527.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่22/2564 ลว. 
01/02/64

2
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

        17,520.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น 
จก. ราคา 17,520.00 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น 
จก. ราคา 17,520.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่21/2564 ลว. 
01/02/64

3
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

        32,040.00
โดยวธิี

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

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น 
จก. ราคา 32,040.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่24/2564 ลว. 
08/02/64

4
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

        13,800.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น 
จก. ราคา 13,800.00 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น 
จก. ราคา 13,800.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่23/2564 ลว. 
08/02/64

5
เช่าบริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง จ านวน 3 วงจร

          2,749.90
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.กสท โทรคมนาคม (มหาชน)
 จก. ราคารวม 2,749.90

บ.กสท โทรคมนาคม (มหาชน)
 จก. ราคารวม 2,749.90

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังเช่าที ่1/2564 ลว.
20/10/63

6
ค่าวสัดุน้ ามันเชือเพลิงและสาร
หล่อล่ืน น้ ามันดีเซล 245 ลิตร

          5,639.65
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. 
ราคารวม 5,639.65 บาท

บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. 
ราคารวม 5,639.65 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบแจง้หนี ้221-4/2564 
ลว.02/02/64

7
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

          6,750.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น 
จก. ราคา 6,750.00 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น 
จก. ราคา 6,750.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่25/2564 ลว. 
15/02/64

8
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

          8,400.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น 
จก. ราคา 8,400.00 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น 
จก. ราคา 8,400.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่26/2564 ลว. 
16/02/64

9
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

        13,920.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น 
จก. ราคา 13,920.00 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น 
จก. ราคา 13,920.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่27/2564 ลว. 
16/02/64

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง/ซ้ือ

คร้ังสุดท้าย
วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กมุภาพนัธ ์ 2564
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืตรัง กรมประมง

วนัที ่ 28  กมุภาพนัธ ์ 2564

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง

แบบ สขร.๑ 



วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง/ซ้ือ

คร้ังสุดท้าย
วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กมุภาพนัธ ์ 2564
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืตรัง กรมประมง

วนัที ่ 28  กมุภาพนัธ ์ 2564

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง

แบบ สขร.๑ 


