
1 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 2 รายการ         11,560.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น จ ากดั ราคา 
11,560.00 บาท

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น จ ากดั ราคา 
11,560.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสมกบั
ราคา

ใบส่ังซ้ือที ่39/2563 ลว. 
27/02/2563

2
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

          9,900.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
นายจรัญ วอ่งไวยทุธ ์ราคา 
9,900.00 บาท

นายจรัญ วอ่งไวยทุธ ์ราคา 
9,900.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสมกบั
ราคา

ใบส่ังซ้ือที ่47/2563 ลว. 
24/03/2563

3
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

          7,000.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น จ ากดั ราคา 
7,000.00 บาท

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น จ ากดั ราคา 
7,000.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสมกบั
ราคา

ใบส่ังซ้ือที ่48/2563 ลว. 
19/03/2563

4
ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 18 
รายการ

        15,404.79
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บริษัท ท่งฮวด จ ากดั 
5,384.24 บาท

บริษัท ท่งฮวด จ ากดั 
5,384.24 บาท

คุณสมบัติเหมาะสมกบั
ราคา

ใบส่ังซ้ือที ่51/2563 ลว. 
23/03/2563

5
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

          6,600.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
นายสมเกยีรติ  ภาษีทวี
เกยีรติ 6,600.00 บาท

นายสมเกยีรติ  ภาษีทวี
เกยีรติ 6,600.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสมกบั
ราคา

ใบส่ังซ้ือที ่41/2563 ลว. 
10/03/2563

6

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

          4,814.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.

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

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

คุณสมบัติเหมาะสมกบั
ราคา

ใบส่ังเช่า 01/2563 ลว. 
20/10/2562

7
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 1
 รายการ

        37,500.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บริษัท ด๊อกเตอร์พซีี 2004
 จ ากดั 37,500.00 บาท

บริษัท ด๊อกเตอร์พซีี 2004
 จ ากดั 37,500.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสมกบั
ราคา

ใบส่ังซ้ือ 50/2563 ลว. 
23/03/2563

8
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ

        44,450.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น จ ากดั ราคา 
44,450.00 บาท

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น จ ากดั ราคา 
44,450.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสมกบั
ราคา

ใบส่ังซ้ือ 40/2563 ลว. 
25/02/2563

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มีนาคม  2563
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืเขต 11 (ตรัง) กรมประมง

วนัที ่ 31  มีนาคม  2563

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง/ซ้ือ

คร้ังสุดท้าย
วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

แบบ สขร.๑ 
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เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
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9
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

          5,000.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านบุญเลิศการค้า ราคา 
5,000.00 บาท

ร้านบุญเลิศการค้า ราคา 
5,000.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสมกบั
ราคา

ใบส่ังซ้ือ 43/2563 ลว. 
19/03/2563

10
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

13,200.00        
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น จ ากดั ราคา 
13,200.00 บาท

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น จ ากดั ราคา 
13,200.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสมกบั
ราคา

ใบส่ังซ้ือ 43/2563  ลว. 
19/03/2563

11 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 5 รายการ           5,750.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านเลิศแสง ราคา 
5,750.00 บาท

ร้านเลิศแสง ราคา 
5,750.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสมกบั
ราคา

ใบส่ังซ้ือ 45/2563 ลว. 
19/03/2563

12
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 6 
รายการ

        16,595.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น จ ากดั ราคา 
16,595.00 บาท

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น จ ากดั ราคา 
16,595.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสมกบั
ราคา

ใบส่ังซ้ือที ่44/2563 ลว.
19/03/2563

13
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

        30,600.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น จ ากดั ราคา 
30,600.00 บาท

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น จ ากดั ราคา 
30,600.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสมกบั
ราคา

ใบส่ังซ้ือที ่42/2563 ลว. 
10/03/2563

14
จา้งซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 
จ านวน 1 คัน

        17,400.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
นายทว ี ศรีนคร ราคา 
17,400.00 บาท

นายทว ี ศรีนคร ราคา 
17,400.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสมกบั
ราคา

ใบส่ังจา้งที ่47/2563 ลว. 
19/03/2563
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