
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 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง บมจ.เติมเต็มปิโตรเลียม 2,500.00      บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 2,500.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 43/62 ลว 4 ธ.ค.2561
จํานวน 1 รายการ

3 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 21,000.00    21,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด 210,000.00  บริษัท ไอดัก จํากัด 210,000.00  พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อศพจ.ตราด 
00004/2562

จํานวน 1 รายการ (7012285081)ลว 25 ต.ค.
2561

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

จํานวน 1 อัตรา ลว 19 ต.ค.2562
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจง บมจ.เติมเต็มปิโตรเลียม 2,000.00      บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 2,000.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 52/62 ลว 4 ธ.ค.2561

จํานวน 1 รายการ
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 3,000.00      3,000.00      เฉพาะเจาะจง บมจ.เติมเต็มปิโตรเลียม 3,000.00      บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 3,000.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 53/62 ลว 4 ธ.ค.2561

จํานวน 1 รายการ

7 ซื้อวัสดุการเกษตร 25,200.00    25,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด 25,200.00    บริษัทไอดัก จํากัด 25,200.00    พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อศพจ.ตราด 
00009/2562

จํานวน 2 รายการ (7012313293)ลว 12 ธ.ค.
2561

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,500.00      2,485.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 2,485.00      ร้านบูรณะพาณิชย์ 2,485.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 58/62 ลว 14 ธ.ค.2561
จํานวน 8 รายการ

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00      2,550.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 2,550.00      ร้านบูรณะพาณิชย์ 2,550.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 58/62 ลว 14 ธ.ค.2561
จํานวน 1 รายการ

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของเอกสาร

เบิกจ่าย เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/
สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  31    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณที่
จะซื้อ/จ้าง

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง



แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง (บาท)
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของเอกสาร
เบิกจ่าย เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/

สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  31    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณที่
จะซื้อ/จ้าง

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,200.00      1,140.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,140.00      ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,140.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 58/62 ลว 14 ธ.ค.2561
จํานวน 5 รายการ

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,800.00    10,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด 10,800.00    บริษัท ไอดัก จํากัด 10,800.00    พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อ ศพจ.ตราด 
00010/2562

จํานวน 1 รายการ (7012319088) ลว 13 ธ.ค.
2561

12 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 4,000.00      3,980.00      เฉพาะเจาะจง ร้านยัวร์คอม 3,980.00      ร้านยัวร์คอม 3,980.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 61/62 ลว 14 ธ.ค.2561
จํานวน 1 เครื่อง

13 ซื้อวัสดุการเกษตร 200.00         180.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 180.00        ร้านบูรณะพาณิชย์ 180.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 62/62 ลว 14 ธ.ค.2561
จํานวน 1 รายการ

14 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,100.00      1,100.00      เฉพาะเจาะจง ร้านตู้ปลา 1,100.00      ร้านตู้ปลา 1,100.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 63/62 ลว 14 ธ.ค.2561
จํานวน 1 รายการ

15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 400.00         310.00         เฉพาะเจาะจง ตราดเครื่องมือแพทย์ 310.00        ตราดเครื่องมือแพทย์ 310.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 63/62 ลว 14 ธ.ค.2561
จํานวน 2 รายการ

16 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,700.00      1,572.00      เฉพาะเจาะจง หาดใหญ่เครื่องครัว ตราด 1,572.00      หาดใหญ่เครื่องครัว ตราด 1,572.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 63/62 ลว 14 ธ.ค.2561
จํานวน 8 รายการ

17 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,500.00      3,383.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 3,383.00      บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 3,383.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 64/62 ลว 14 ธ.ค.2561
จํานวน 1 รายการ มหาชน มหาชน

18 ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ไรแดง 2,200.00      2,140.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 2,140.00      บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 2,140.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 65/62 ลว 14 ธ.ค.2561
จํานวน 1 ครัง (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด

สาชาฉะเชิงเทรา สาชาฉะเชิงเทรา
19 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,800.00      3,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 3,700.00      บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 3,700.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 66/62 ลว 14 ธ.ค.2561

จํานวน 2 รายการ
20 ซื้อวัสดุการเกษตร 800.00         750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 750.00        บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 750.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 66/62 ลว 14 ธ.ค.2561

จํานวน 2 รายการ



แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง (บาท)
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของเอกสาร
เบิกจ่าย เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/

สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  31    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณที่
จะซื้อ/จ้าง

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

21
ซื้อวัสดุการเกษตร 9,350.00      9,350.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด 9,350.00      บริษัทไอดัก จํากัด 9,350.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อศพจ.ตราด 

00008/2562

จํานวน 3 รายการ (7012313289ลว 12 ธ.ค.
2561

21
ซื้อวัสดุการเกษตร 26,080.00    26,080.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด 26,080.00    บริษัทไอดัก จํากัด 26,080.00    พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อศพจ.ตราด 

00011/2562
จํานวน 3 รายการ ลว 13 ธ.ค.2561

22 ซื้อวัสดุการเกษตร 600.00         525.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดอนจวนแก๊ส 525.00        ร้านดอนจวนแก๊ส 525.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 70/62 ลว 14 ธ.ค.2561
จํานวน 1 รายการ

23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,300.00      2,230.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แสงสยามซัพพลาย 2,230.00      หจก.แสงสยามซัพพลาย 2,230.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 71/62 ลว 14 ธ.ค.2561
จํานวน 6 รายการ

24 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ฯ 1,000.00      930.40         เฉพาะเจาะจง หจก.อีซูซุตราดเซลล์ 930.40        หจก.อีซูซุตราดเซลล์ 930.40        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 72/62 ลว 14 ธ.ค.2561
ชบ 1916 กทม

25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,500.00      4,270.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดเกษมศานคิ์ค้าวัสดุ 4,270.00      หจก.ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ 4,270.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 73/62 ลว 14 ธ.ค.2561
จํานวน 4 รายการ

26 ซื้อวัสดุการเกษตร 300.00         275.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดเกษมศานคิ์ค้าวัสดุ 275.00        หจก.ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ 275.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 73/62 ลว 14 ธ.ค.2561
จํานวน 2 รายการ

27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,000.00      1,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดเกษมศานคิ์ค้าวัสดุ 1,800.00      หจก.ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ 1,800.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 73/62 ลว 14 ธ.ค.2561
จํานวน 2 รายการ

28 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500.00         479.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงสยามซัพพลาย 479.00        หจก.แสงสยามซัพพลาย 479.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 75/62 ลว 21 ธ.ค.2561
จํานวน 2 รายการ

29 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,000.00      800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพานิชการ 800.00        ร้านพานิชการ 800.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสม ฎ 80/62 ลว 21ธ.ค.2561
จํานวน 1 รายการ


