
1
ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 
รายการ

5,450.00              5,450.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.ด๊อกเตอร์พซีี 2004 จก. 
ราคา 5,450.00 บาท

บ.ด๊อกเตอร์พซีี 2004 จก. 
ราคา 5,450.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่69/2564 
ลว.01/09/64

2
ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 
รายการ

6,206.00              6,206.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.ฟาโคบิส จก. ราคา 
6,206.00 บาท

บ.ฟาโคบิส จก. ราคา 
6,206.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่68/2564 
ลว.01/09/64

3
ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 4 
รายการ

7,150.00              7,150.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 7,150.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 7,150.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่70/2564 
ลว.01/09/64

4
ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

52,290.00          52,290.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรชั่น จก
 ราคา 52,290.00 บาท.

บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรชั่น จก
 ราคา 52,290.00 บาท.

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่71/2564 
ลว.03/09/64

5
ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

        22,200.00   22,200.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรชั่น จก
 ราคา 22,200.00 บาท.

บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรชั่น จก
 ราคา 22,200.00 บาท.

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่72/2564 
ลว.03/09/64

6
ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

        22,000.00   22,000.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 22,000.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 22,000.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่73/2564 
ลว.03/09/64

7
ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 3 
รายการ

        15,020.00   15,020.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 15,020.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา
 15,020.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่74/2564 
ลว.06/09/64

8
ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

        14,800.00   14,800.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.ไอดัก จก.ราคา 14,800.00
 บาท

บ.ไอดัก จก.ราคา 14,800.00
 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่75/2564 
ลว.06/09/64

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน  2564
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืตรัง กรมประมง

วนัที ่ 30  กนัยายน  2564

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง

แบบ สขร.๑ 



วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง
ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง

9
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
ส านักงาน จ านวน  1 รายการ

        23,000.00   23,000.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นฯ ราคา 
23,000.00 บาท

หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นฯ ราคา 
23,000.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่76/2564 
ลว.06/09/64

10
ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ

          6,275.00     6,275.00
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านนาโต๊ะหหมิงการเกษตร 
ราคา 6,275.00

ร้านนาโต๊ะหหมิงการเกษตร 
ราคา 6,275.00

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังซ้ือเลขที ่77/2564 
ลว.06/09/64

11
ค่าวสัดุน้ ามันเชื่อเพลิงและสาร
หล่อล่ืน ประจ าเดือน สิงหาคม 
2564

15,190.50          15,190.50
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.กอบการออยล์ จก. ราคา 
15,190.50 บาท

บ.กอบการออยล์ จก. ราคา 
15,190.50 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบแจง้หนีเ้ลขที ่
SL21091614 ลว.
01/09/64

12
ค่าวสัดุน้ ามันเชื่อเพลิงและสาร
หล่อล่ืน ประจ าเดือน กนัยายน 
2564

             297.80        297.80
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.กอบการออยล์ จก. ราคา 
297.80 บาท

บ.กอบการออยล์ จก. ราคา 
297.80 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบแจง้หนีเ้ลขที ่
SL21091626 ลว.
17/09/64

13
ค่าวสัดุน้ ามันเชื่อเพลิงและสาร
หล่อล่ืน ประจ าเดือน กนัยายน 
2564

             812.10        812.10
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.กอบการออยล์ จก. ราคา 
812.10 บาท

บ.กอบการออยล์ จก. ราคา 
812.10 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบแจง้หนีเ้ลขที ่
SL21091628 ลว.
17/09/64

14
ค่าวสัดุน้ ามันเชื่อเพลิงและสาร
หล่อล่ืน ประจ าเดือน กนัยายน 
2564

          2,761.10     2,761.10
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.กอบการออยล์ จก. ราคา 
2,761.10 บาท

บ.กอบการออยล์ จก. ราคา 
2,761.10 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบแจง้หนีเ้ลขที ่
SL21091627 ลว.
17/09/64

15
ค่าเช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 3 
วงจร/เดือน

          2,749.90 2749.9
โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง.
บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ จก. 
ราคา 2,749.90 บาท

บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ จก. 
ราคา 2,749.90 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กบัราคา

ใบส่ังเช่าที ่1/2564 ลว.
01/11/63


