
แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จาง (บาท)

1 คาจางเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย 14,000.00    14,000.00    เฉพาะเจาะจง 1. นายบุญรอด รอดคลองตัน 7,000.00     1. นายบุญรอด รอดคลองตัน 7,000.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 อัตรา 0013/2562

ลว  27  ธันวาคม  2561

2.นายวีรภัทร  คณานันท 7,000.00     2.นายวีรภัทร  คณานันท 7,000.00     ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

0014/2562 

ลว  27  ธันวาคม  2561

2 ซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่นฯ 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปโตรเลียม 6,500.00     บจก.เติมเต็มปโตรเลียม 6,500.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 173/62 ลว 6 ม.ีค 2562

จํานวน 2  รายการ

3 คาจางเหมาบริการงานรักษาความสะอาด 700.00        700.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวเอ้ือมพร พวงแกว 7,000.00     1.นางสาวเอ้ือมพร พวงแกว 7,000.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 1 อัตรา 0012/2562 

ลว  27  ธันวาคม  2561

4 ซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่นฯ 3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปโตรเลียม 3,000.00     บจก.เติมเต็มปโตรเลียม 3,000.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 179/62 ลว 6 ม.ีค 2562

จํานวน 1  รายการ

5 ซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่นฯ 1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปโตรเลียม 1,000.00     บจก.เติมเต็มปโตรเลียม 1,000.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 181/62 ลว 6 ม.ีค 2562

จํานวน 1  รายการ

6 ซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่นฯ 2,500.00     2,500.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปโตรเลียม 2,500.00     บจก.เติมเต็มปโตรเลียม 2,500.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 183/62 ลว 6 ม.ีค 2562

จํานวน 1  รายการ

7 ซื้อวัสดกุารเกษตร 25,460.00    25,460.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก  จํากัด 25,460.00    บริษัท ไอดัก  จํากัด 25,460.00    พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 5 รายการ 0034/2562 (7012685943)

ลว  8 มีนาคม 2562

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจาย 

เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  2562

ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันท่ี  31    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณที่

จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง



แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จาง (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจาย 

เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  2562

ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันท่ี  31    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณที่

จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

8 ซื้อวัสดกุารเกษตร 200.00        174.00        เฉพาะเจาะจง สัตวแพทยเมืองตราด 174.00        สัตวแพทยเมืองตราด 174.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 190/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 1  รายการ

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,000.00     898.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามโกลบอลเฮาส 898.00        บริษัท  สยามโกลบอลเฮาส 898.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 190/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 1  รายการ จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน)

ซื้อวัสดุการเกษตร 200.00        160.00        เฉพาะเจาะจง ตราดการคา 160.00        ตราดการคา 160.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 190/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 1  รายการ

ซื้อวัสดุการเกษตร 500.00        449.40        เฉพาะเจาะจง บริษัท  หนาเมืองโลหะกิจ 449.40        บริษัท  หนาเมืองโลหะกิจ 449.40        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 190/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ จํากัด (สํานักงานใหญ) จํากัด (สํานักงานใหญ)

9 ซื้อวัสดกุอสราง 2,500.00     2,435.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 2,435.00     หางหุนสวนจํากัด 2,435.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 191/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ

10 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  แสงสยาม 1,200.00     หางหุนสวนจํากัด  แสงสยาม 1,200.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 192/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ ซัพพลาย (สํานักงานใหญ) ซัพพลาย (สํานักงานใหญ)

11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 500.00        400.00        เฉพาะเจาะจง ช.เจริญชัยมอเตอร 400.00        ช.เจริญชัยมอเตอร 400.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 195/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

12 จางเหมาบริการซอมแซมรถยนตฯ 500.00        500.00        เฉพาะเจาะจง อาทิตย  แอร  ฟลม 500.00        อาทิตย  แอร  ฟลม 500.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 196/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ

13 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 3,500.00     3,103.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิค 3,103.00     บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิค 3,103.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 197/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ จํากัด (สํานักงานใหญ) จํากัด (สํานักงานใหญ

14 ซื้อวัสดุงานสํานักงาน 2,500.00     2,366.00     เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 2,366.00     รานบูรณะพาณิชย 2,366.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 198/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 16 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,500.00     1,335.00     เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 1,335.00     รานบูรณะพาณิชย 1,335.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 198/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 2 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)



แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จาง (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจาย 

เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  2562

ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันท่ี  31    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณที่

จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,500.00     1,248.00     เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 1,248.00     รานบูรณะพาณิชย 1,248.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 199/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 6 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 300.00        219.00        เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 219.00        รานบูรณะพาณิชย 219.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 199/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 4 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

16 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,440.00     1,440.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก  จํากัด 1,440.00     บริษัท ไอดัก  จํากัด 1,440.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 200/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ

17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 15,000.00    15,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก  จํากัด 15,000.00    บริษัท ไอดัก  จํากัด 15,000.00    พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 7 รายการ 0030/2562 (7012673722)

ลว  5 มีนาคม  2562

18 ซื้อวัสดุการเกษตร 5,200.00     5,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 5,200.00     บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 5,200.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ 0032/2562 (7012686133)

ลว  8 มีนาคม  2562

19 ซื้อวัสดุการเกษตร 15,000.00    15,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก  จํากัด 15,000.00    บริษัท ไอดัก  จํากัด 15,000.00    พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ 0033/2562 (7012685944)

ลว  8 มีนาคม  2562

20 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,500.00     2,311.20     เฉพาะเจาะจง บริษัท หนาเมืองโลหะกิจ 2,311.20     บริษัท หนาเมืองโลหะกิจ 2,311.20     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 204/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ จํากัด (สํานักงานใหญ) จํากัด (สํานักงานใหญ)

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 200.00        139.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามโกลบอลเฮาส 139.00        บริษัท  สยามโกลบอลเฮาส 139.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 204/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 4 รายการ จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน)



แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จาง (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจาย 

เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  2562

ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันท่ี  31    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณที่

จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

21 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 1,200.00     บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 1,200.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 205/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ

22 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00     1,871.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 1,871.00     หางหุนสวนจํากัด 1,871.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 206/62 ลว 13 ม.ีค.2562

จํานวน 10 รายการ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ

23 ซื้อวัสดุการเกษตร 19,780.00    19,780.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก  จํากัด 19,780.00    บริษัท ไอดัก  จํากัด 19,780.00    พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 4 รายการ 0031/2562 (7012670583)

ลว  5 มีนาคม  2562

24 ซื้อวัสดุการเกษตร 7,050.00     7,050.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 7,050.00     บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 7,050.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 3 รายการ 0027/2562 (7012673728)

ลว  5 มีนาคม  2562

25 ซื้อวัสดุการเกษตร 600.00        525.00        เฉพาะเจาะจง ดอนจวนแกส 525.00        ดอนจวนแกส 525.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 210/62 ลว 13 ม.ีค. 2562

จํานวน 1 รายการ

26 ซื้อวัสดุการเกษตร 200.00        164.00        เฉพาะเจาะจง สัตวแพทยเมืองตราด 164.00        สัตวแพทยเมืองตราด 164.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 211/62 ลว 13 ม.ีค. 2562

จํานวน 1 รายการ

27 ซื้อวัสดุการเกษตร 15,000.00    15,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก  จํากัด 15,000.00    บริษัท ไอดัก  จํากัด 15,000.00    พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ 0029/2562 

ลว  5 มีนาคม  2562

28 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,300.00    10,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก  จํากัด 10,300.00    บริษัท ไอดัก  จํากัด 10,300.00    พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ 0028/2562 

ลว  5 มีนาคม  2562

29 ซื้อวัสดุการเกษตร 500.00        320.00        เฉพาะเจาะจง สวนกลิ่นสุคนธ 320.00        สวนกลิ่นสุคนธ 320.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 215/62 ลว 20 ม.ีค. 2562

จํานวน 1 รายการ



แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จาง (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจาย 

เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  2562

ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันท่ี  31    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณที่

จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00        530.00        เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 530.00        รานบูรณะพาณิชย 530.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 216/62 ลว 20 ม.ีค. 2562

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 300.00        240.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่น 240.00        บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่น 240.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 217/62 ลว 20 ม.ีค. 2562

จํานวน 2 รายการ เนอรี่ จํากัด (สํานักงานใหญ) เนอรี่ จํากัด (สํานักงานใหญ)

32 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,000.00     953.00        เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 953.00        รานบูรณะพาณิชย 953.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 218/62 ลว 20 ม.ีค. 2562

จํานวน 4 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,500.00     1,100.00     เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 1,100.00     รานบูรณะพาณิชย 1,100.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 219/62 ลว 20 ม.ีค. 2562

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

34 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00     1,773.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 1,773.00     หางหุนสวนจํากัด 1,773.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 220/62 ลว 20 ม.ีค.2562

จํานวน 10 รายการ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ

35 ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ 200.00        200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนิว ดีไซด พริ้นติ้ง 200.00        บริษัท เอนิว ดีไซด พริ้นติ้ง 200.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 221/62 ลว 20 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ จํากัด  สํานักงานใหญ จํากัด  สํานักงานใหญ

36 ซื้อวัสดุการเกษตร 4,000.00     4,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอรออล 4,000.00     บริษัท โอเวอรออล 4,000.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 222/62 ลว 20 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ คอรเปอเรชั่น จํากัด คอรเปอเรชั่น จํากัด

37 ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ 1,000.00     900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนิว ดีไซด พริ้นติ้ง 900.00        บริษัท เอนิว ดีไซด พริ้นติ้ง 900.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 223/62 ลว 20 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ จํากัด  สํานักงานใหญ จํากัด  สํานักงานใหญ

38 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00     1,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวไพเราะ  บุญพรม 1,700.00     นางสาวไพเราะ  บุญพรม 1,700.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 224/62 ลว 20 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ

39 ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ 2,500.00     2,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนิว ดีไซด พริ้นติ้ง 2,200.00     บริษัท เอนิว ดีไซด พริ้นติ้ง 2,200.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 225/62 ลว 20 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ จํากัด  สํานักงานใหญ จํากัด  สํานักงานใหญ



แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จาง (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจาย 

เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  2562

ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันท่ี  31    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณที่

จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,000.00     680.00        เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 680.00        รานบูรณะพาณิชย 680.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 226/62 ลว 20 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5,000.00     4,725.00     เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 4,725.00     รานบูรณะพาณิชย 4,725.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 226/62 ลว 20 ม.ีค.2562

จํานวน 2 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

41 ซื้อวัสดุการเกษตร 4,000.00     4,000.00     เฉพาะเจาะจง นางอังชัญ  พิมพเจริญ 4,000.00     นางอังชัญ  พิมพเจริญ 4,000.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 227/62 ลว 20 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ

42 ซื้อวัสดุการเกษตร 200.00        171.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท  หนาเมืองโลหะกิจ 171.20        บริษัท  หนาเมืองโลหะกิจ 171.20        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 230/62 ลว 20 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ จํากัด  (สํานักงานใหญ) จํากัด  (สํานักงานใหญ)

43 จางเหมาบริการถายเอกสาร 500.00        480.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่น 480.00        บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่น 480.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 231/62 ลว 20 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ เนอรี่ จํากัด (สํานักงานใหญ) เนอรี่ จํากัด (สํานักงานใหญ)

44 จางเหมาบริการซอมแซมรถยนตฯ 1,500.00     - เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 1,260.73     หางหุนสวนจํากัด 1,260.73     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 232/62 ลว 20 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ อีซูซุตราเซลส อีซูซุตราเซลส

45 ซื้อวัสดุการเกษตร 500.00        360.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 360.00        หางหุนสวนจํากัด 360.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 233/62 ลว 20 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ

46 ซื้อวัสดุสํานักงาน 500.00        375.00        เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 375.00        รานบูรณะพาณิชย 375.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 234/62 ลว 20 ม.ีค. 2562

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

47 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,400.00     2,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 2,400.00     บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 2,400.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 235/62 ลว 22 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

ซื้อวัสดุการเกษตร 3,250.00     3,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 3,250.00     บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 3,250.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 235/62 ลว 22 ม.ีค.2562

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

48 ซื้อวัสดุการเกษตร 5,700.00     5,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 5,700.00     บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 5,700.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 1 รายการ 0035/2562 (7012732369)

ลว  19  มีนาคม  2562



แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จาง (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจาย 

เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  2562

ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันท่ี  31    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณที่

จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

49 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,500.00     3,430.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 3,430.00     บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 3,430.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 237/62 ลว 22 ม.ีค.2562

จํานวน 2 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5,980.00     5,980.00     เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 5,980.00     รานบูรณะพาณิชย 5,980.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ) 0038/2562 (7012761859)

ลว  25 มีนาคม  2562


