
1
ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 15 
รายการ

          9,698.82
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.ท่งฮวด จก. ราคา 
9,698.82 บาท

บ.ท่งฮวด จก. ราคา 
9,698.82 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่ศพจ.ตรัง 
1/2564 ลว. 11/11/63

2 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ฯ จ านวน 8 รายการ           6,980.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านวรรณธนะการไฟฟา ราคา 
6,980.00 บาท

ร้านวรรณธนะการไฟฟา ราคา 
6,980.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่ศพจ.ตรัง 
3/2564 ลว. 11/11/63

3
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ

        15,270.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้นนาโต๊ะหมิงการเกษตร ราคา
 15,270.00 บาท

ร้นนาโต๊ะหมิงการเกษตร ราคา
 15,270.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่ศพจ.ตรัง 
5/2564 ลว. 17/11/63

4
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

        18,240.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอร์เรชั่น 
จก. ราคา 18,240.00 บาท

บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอร์เรชั่น 
จก. ราคา 18,240.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่ศพจ.ตรัง 
2/2564 ลว. 11/11/63

5
จา้งซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 
จ านวน 1 คัน

        11,320.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ศรีนครคาร์แคร์ ราคา 
11,320.00 บาท

ศรีนครคาร์แคร์ ราคา 
11,320.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังจา้งที ่ศพจ.ตรัง 
7/2564 ลว.17/11/63

6
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

        13,920.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
หจก.อตุสาหกรรมปลาป่นกนัตัง
 ราคา 13,920.00 บาท

หจก.อตุสาหกรรมปลาป่นกนัตัง
 ราคา 13,920.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่ศพจ.ตรัง 
8/2564 ลว.17/11/63

7
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์จ านวน 3 
รายการ

          8,740.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.ด๊อกเตอร์พซีี 2004 จก. 
ราคา  8,740.00

บ.ด๊อกเตอร์พซีี 2004 จก. 
ราคา  8,740.00

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่ศพจ.ตรัง 
10/2564 ลว.17/11/63

8
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

          8,400.00
โดยวธิี

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

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์ชั่น 
จก.ราคา 8,400.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่ศพจ.ตรัง 
9/2564 ลว.17/11/63

9
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

        24,030.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์ชั่น 
จก.ราคา 24,030.00 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์ชั่น 
จก.ราคา 24,030.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่ศพจ.ตรัง 
4/2564 ลว.16/11/63

10 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 2 รายการ 13,940.00        
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 13,940.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 13,940.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือที ่ศพจ.ตรัง 
6/2564 ลว.17/11/63

15
เช่าบริการอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง
 จ านวน 3 วงจร

          2,749.99
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.

บ. กสท โทรคมนาคม จก.
(มหาชน) ราคา 2,749.90 
บาท

บ. กสท โทรคมนาคม จก.
(มหาชน) ราคา 2,749.90 
บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังเช่าศพจ.ตรัง 
01/2564 ลว.6/11/63

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง/ซ้ือ

คร้ังสุดท้าย
วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พศจกิายน 2563
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืตรัง กรมประมง

วนัที ่ 30  พฤศจกิายน  2563

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง

แบบ สขร.๑ 



วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง/ซ้ือ

คร้ังสุดท้าย
วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พศจกิายน 2563
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืตรัง กรมประมง

วนัที ่ 30  พฤศจกิายน  2563

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง

แบบ สขร.๑ 

20
ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงเดือน 
ตุลาคม 63 จ านวน 308 ลิตร

          6,060.46
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. ราคา
 6,060.46 บาท

บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. ราคา
 6,060.46 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบแจง้หนีท้ี ่
1904-7/2563 ลว.
3/11/63


