
1
ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อล่ืน
ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2564

5,565.20              5,565.20
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.กอบการออยล์ จก.ราคา 
5,565.20 บาท

บ.กอบการออยล์ จก.ราคา 
5,565.20 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบแจง้หนีเ้ลขที ่
SL21081585 ลว.
01/08/64

2
ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 6 
กล่อง

10,740.00          10,740.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.ด๊อกเตอร์พซีี 2004 จก. 
ราคา 10,740.00 บาท

บ.ด๊อกเตอร์พซีี 2004 จก. 
ราคา 10,740.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบแจง้หนีเ้ลขที ่
IV640800004 ลว.
03/08/64

3
ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อล่ืน
ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2564

5,394.00              5,394.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.กอบการออยล์ จก.ราคา 
5,394.00 บาท

บ.กอบการออยล์ จก.ราคา 
5,394.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบแจง้หนีเ้ลขที ่
SL21081594 ลว.
02/08/64

4
ค่าวสัดุส้านักงาน จ้านวน 1 
รายการ

9,800.00              9,800.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น ฯ ราคา
 9,800.00 บาท

หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น ฯ ราคา
 9,800.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่57/2564 
ลว.03/08/64

5
ค่าวสัดุการเกษตร จ้านวน 1 
รายการ

        14,000.00   14,000.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรชั่น จก
 ราคา 14,000.00 บาท.

บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรชั่น จก
 ราคา 14,000.00 บาท.

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่59/2564 
ลว.05/08/64

6
ค่าวสัดุการเกษตร จ้านวน 1 
รายการ

        37,380.00   37,380.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรชั่น 
จก.ราคา 37,380.00 บาท

บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรชั่น 
จก.ราคา 37,380.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่59/2564 
ลว.05/08/64

7
ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 7 
รายการ

          5,550.00     5,550.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.ด๊อกเตอร์พซีี 2004 จก. 
ราคา 5,550.00 บาท

บ.ด๊อกเตอร์พซีี 2004 จก. 
ราคา 5,550.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่60/2564 
ลว.05/08/64

8
ค่าวสัดุการเกษตร จ้านวน 3 
รายการ

          7,100.00     7,100.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านนาโต๊ะหมิงการเกษตร 
7,100.00 บาท

ร้านนาโต๊ะหมิงการเกษตร 
7,100.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่61/2564 
ลว.05/08/64

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง

สรุปผลการด้าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  สิงหาคม 2564
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจดืตรัง กรมประมง

วนัที ่ 31  สิงหาคม  2564

ล้าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป

แบบ สขร.๑ 



เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง
ล้าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

9
ค่าวสัดุการเกษตร จ้านวน 1 
รายการ

        13,500.00   13,500.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรชั่น 
จก.ราคา 13,500.00 บาท

บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรชั่น 
จก.ราคา 13,500.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่62/2564 
ลว.05/08/64

10
ค่าวสัดุการเกษตร จ้านวน 1 
รายการ

        30,400.00   30,400.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรชั่น 
จก.ราคา 30,400.00 บาท

บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรชั่น 
จก.ราคา 30,400.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่63/2564 
ลว.05/08/64

11
ค่าวสัดุการเกษตร จ้านวน 1 
รายการ

17,600.00          17,600.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 17,600.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 17,600.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่64/2564 
ลว.05/08/64

12
ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ จ้านวน 1 
รายการ

          5,700.00     5,700.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
หจก.จโีอเซาท์ ราคา 
5,700.00 บาท

หจก.จโีอเซาท์ ราคา 
5,700.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่65/2564 
ลว.06/08/64

13
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์ จ้านวน  1 รายการ

        38,948.00   38,948.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
หจก.จโีอเซาท์ ราคา 
38,948.00 บาท

หจก.จโีอเซาท์ ราคา 
38,948.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่66/2564 
ลว.06/08/64

14
ค่าวสัดุการเกษตร จ้านวน 1 
รายการ

        17,220.00   17,220.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
หจก.อตุสาหกรรมปลาป่นกนัตัง
 ราคา 17,220.00 บาท

หจก.อตุสาหกรรมปลาป่นกนัตัง
 ราคา 17,220.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่67/2564 
ลว.10/08/64


