
แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง (บาท)

1 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย 14,000.00    14,000.00    เฉพาะเจาะจง 1. นายบุญรอด รอดคลองตัน 7,000.00     1. นายบุญรอด รอดคลองตัน 7,000.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ใบสั่งจ้างศพจ.ตราด 0001/2562

จํานวน 2 อัตรา ลว 19 ต.ค.2562

2.นายวีรภัทร  คณานันท์ 7,000.00     2.นายวีรภัทร  คณานันท์ 7,000.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ใบสั่งจ้างศพจ.ตราด 0002/2562

ลว 19 ต.ค.2562

2 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวเอื้อมพร พวงแก้ว 7,000.00     1.นางสาวเอื้อมพร พวงแกว้ 7,000.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ใบสั่งจ้างศพจ.ตราด 0003/2562

จํานวน 1 อัตรา ลว 19 ต.ค.2562

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 3,500.00     3,500.00     เฉพาะเจาะจง บมจ.เติมเต็มปิโตรเลียม 3,500.00     บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 3,500.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 14/62 ลว 9 พ.ย.2561

จํานวน 1 รายการ

4 ซื้อวัสดุการเกษตร 200.00        180.00        เฉพาะเจาะจง สวนกลิ่นสุคนธ์ 180.00        สวนกลิ่นสุคนธ์ 180.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 15/62 ลว 9 พ.ย.2561

จํานวน 1 รายการ

5 ซื้อวัสดุการเกษตร 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 8,000.00     บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 8,000.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ศพจ.ตราด 0005/2562

จํานวน 1 รายการ (70122022088) ลว 2 พ.ย.2561

6 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,800.00    10,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด 10,800.00    บริษัท ไอดัก จํากัด 10,800.00    พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อ ศพจ.ตราด 0007/2562

จํานวน 1 รายการ (7012202079) ลว 2 พ.ย.2561

7 ซื้อวัสดุการเกษตร 5,500.00     5,460.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 5,460.00     บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 5,460.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 22/62 ลว 9 พ.ย.2561

จํานวน 3 รายการ

8 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,100.00     1,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 1,100.00     บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 1,100.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 23/62 ลว 9 พ.ย.2561

จํานวน 1 รายการ
9 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,500.00     2,160.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดเกษมศานคิ์ค้าวัสดุ 2,610.00     หจก.ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ 2,610.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 24/62 ลว 9 พ.ย.2561

จํานวน 5 รายการ

วงเงิน
งบประมาณที่
จะซื้อ/จ้าง

เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย 
เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  30    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง 
(บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
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10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,500.00     2,350.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดเกษมศานคิ์ค้าวัสดุ 2,350.00     หจก.ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ 2,350.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 24/62 ลว 9 พ.ย.2561
จํานวน 2 รายการ

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 600.00        525.00        เฉพาะเจาะจง ร้านดอนจวนแก๊ส 525.00        ร้านดอนจวนแก๊ส 525.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 25/62 ลว 9 พ.ย. 2561
จํานวน 1 รายการ

12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,200.00     1,014.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แสงสยามซัพพลาย 1,014.00     หจก.แสงสยามซัพพลาย 1,014.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 26/62 ลว 9 พ.ย.2561
จํานวน 7 รายการ

13 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ฯ 2,000.00     1,785.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ 1,785.00     หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ 1,785.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 27/62 ลว 9 พ.ย.2561
นข 117 ตราด

14 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ฯ 2,000.00     1,510.84     เฉพาะเจาะจง หจก.อีซูซุตราดเซลล์ 1,510.84     หจก.อีซูซุตราดเซลล์ 1,510.84     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 28/62 ลว 9 พ.ย.2561
ฒบ 6223 กทม

15 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมระบบแอร์ 5,000.00     4,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอาทิตย์ แอร์ ฟิล์ม 4,600.00     ร้านอาทิตย์ แอร์ ฟิล์ม 4,600.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 29/62 ลว 9 พ.ย.2561
ชบ 1916 กทม

16 ซื้อวัสดุการเกษตร 300.00        250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสัตวแพทย์เมืองตราด 250.00        ร้านสัตว์แพทย์เมืองตราด 250.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 30/62 ลว 9 พ.ย.2561
จํานวน 1 รายการ
ซื้อวัสดุการเกษตร 100.00        85.60          เฉพาะเจาะจง ร้านทัยยินดี 85.60          ร้านทัยยินดี 85.60          พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 30/62 ลว 9 พ.ย.2561
จํานวน 1 รายการ
ซื้อวัสดุการเกษตร 400.00        400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 400.00        บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 400.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 30/62 ลว 9 พ.ย.2561
จํานวน 1 รายการ มหาชน มหาชน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 200.00        160.50        เฉพาะเจาะจง  บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จํากัด 160.50        บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จํากัด 160.50        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 30/62 ลว 9 พ.ย.2561
จํานวน 1 รายการ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5,000.00     4,718.70     เฉพาะเจาะจง  บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จํากัด 4,718.70     บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จํากัด 4,718.70     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 30/62 ลว 9 พ.ย.2561
จํานวน 1 รายการ
ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00     1,608.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวชลอ สุรศัพท์ 1,608.00     นางสาวชลอ สุรศัพท์ 1,608.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 36/62 ลว 16 พ.ย.2561
จํานวน 1 รายการ


