
แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จาง (บาท)

1 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 1,300.00       1,204.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส 1,204.00       บริษัท สยามโกลบอลเฮาส 1,204.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 357/62 ลว 4 ก.ค.2562

จํานวน 2 รายการ จํากัด  (มหาชน) จํากัด  (มหาชน)

2 คาจางเหมาบริการงานรักษาความสะอาด 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวเอ้ือมพร พวงแกว 7,000.00       1.นางสาวเอ้ือมพร พวงแกว 7,000.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งจางศพจ.ตราด 0039/2562

จํานวน 1 อัตรา ลว 25 มี.ค.2563

3 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 300.00         300.00         เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 300.00         รานบูรณะพาณิชย 300.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 364/62 ลว 4 ก.ค.2562

จํานวน 3 รายการ

4 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 500.00         490.00         เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 490.00         รานบูรณะพาณิชย 490.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 364/62 ลว 4 ก.ค.2562

จํานวน 1 รายการ

5 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร 500.00         490.00         เฉพาะเจาะจง ตราดเคร่ืองมือแพทย 490.00         ตราดเคร่ืองมือแพทย 490.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 365/62 ลว 4 ก.ค.2562

จํานวน 2 รายการ

6 ซ้ือวัสดุการเกษตร 37,480.00     37,480.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด 37,480.00     บริษัท ไอดัก จํากัด 37,480.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซ้ือ ศพจ.ตราด 00036/2562

จํานวน 6 รายการ (7012754476) ลว 22 มี.ค.2562

7 คาจางเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง 1. นายบุญรอด รอดคลองตัน 7,000.00       1. นายบุญรอด รอดคลองตัน 7,000.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งจางศพจ.ตราด 0043/2562

จํานวน 1 อัตรา ลว 21 พ.ค.2562

8 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืนฯ 4,000.00       4,000.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.เติมเต็มปโตรเลียม 4,000.00       บจก.เติมเต็มปโตรเลียม 4,000.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 368/62 ลว 4 ก.ค.2562

จํานวน 2 รายการ

9 ซ้ือวัสดุการเกษตร 200.00         184.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 184.00         บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 184.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 370/62 ลว 4 ก.ค.2562

จํานวน 1 รายการ จํากัด จํากัด

10 ซ้ือวัสดุการเกษตร 19,800.00     19,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด 19,800.00     บริษัท ไอดัก จํากัด 19,800.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซ้ือ ศพจ.ตราด 00047/2562

จํานวน 2 รายการ  ลว 28 มิ.ย.2562

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันท่ีของเอกสารเบิกจาย เลข

ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม  2562

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันที่  31    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณท่ี
จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อ/จาง



แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จาง (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันท่ีของเอกสารเบิกจาย เลข

ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม  2562

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันที่  31    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณท่ี
จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อ/จาง

11 ซ้ือวัสดุการเกษตร 9,460.00       9,460.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด 9,460.00       บริษัท ตนเกษตร จํากัด 9,460.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซ้ือ ศพจ.ตราด 00046/2562

จํานวน 3 รายการ  ลว 28 มิ.ย.2562

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 7,720.00       7,720.00       เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 7,720.00       รานบูรณะพาณิชย 7,720.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซ้ือ ศพจ.ตราด 00049/2562

จํานวน 2 รายการ  ลว 2 ก.ค.2562

13 ซ้ือวัสดุการเกษตร 800.00         720.00         เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 820.00         รานบูรณะพาณิชย 720.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 375/62 ลว 4 ก.ค.2562

จํานวน 1 รายการ

14 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืนฯ 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.เติมเต็มปโตรเลียม 2,000.00       บจก.เติมเต็มปโตรเลียม 2,000.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 376/62 ลว 4 ก.ค.2562

จํานวน 2 รายการ

15 ซ้ือวัสดุกอสราง 3,200.00       3,118.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท คร่ึงราคาคาไม จํากัด 3,118.00       บริษัท คร่ึงราคาคาไม จํากัด 3,118.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 377/62 ลว 4 ก.ค.2562

จํานวน 5 รายการ

16 ซ้ือวัสดุการเกษตร 900.00         875.00         เฉพาะเจาะจง รานดอนจวนแกส 875.00         รานดอนจวนแกส 875.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 378/62 ลว 4 ก.ค.2562

จํานวน 1 รายการ

17 ซ้ือวัสดุการเกษตร 400.00         377.00         เฉพาะเจาะจง รานดอนจวนแกส 377.00         รานดอนจวนแกส 377.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 378/62 ลว 4 ก.ค.2562

จํานวน 1 รายการ

18 ซ้ือวัสดุการเกษตร 200.00         120.00         เฉพาะเจาะจง รานทัยยินดี 120.00         รานทัยยินดี 120.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 379/62 ลว 9 พ.ย.2561

จํานวน 1 รายการ

19 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 800.00         773.00         เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 773.00         รานบูรณะพาณิชย 773.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 382/62 ลว 24 ก.ค.2562

จํานวน 4 รายการ

20 คาจางเหมาบริการซอมแซมคอมพิวเตอรพีซี 300.00         300.00         เฉพาะเจาะจง รานยัวรคอม 300.00         รานยัวรคอม 300.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 383/62 ลว 24 ก.ค.2562

จํานวน 1 เคร่ือง



แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จาง (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันท่ีของเอกสารเบิกจาย เลข

ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม  2562

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันที่  31    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณท่ี
จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อ/จาง

21 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 2,000.00       1,820.00       เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 1,820.00       รานบูรณะพาณิชย 1,820.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 384/62 ลว 24 ก.ค.2562

จํานวน 8 รายการ

22 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 1,200.00       1,135.00       เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 1,135.00       รานบูรณะพาณิชย 1,135.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 385/62 ลว 24 ก.ค.2562

จํานวน 2 รายการ

23 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 1,200.00       1,100.00       เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 1,100.00       รานบูรณะพาณิชย 1,100.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 390/62 ลว 24 ก.ค.2562

จํานวน 1 รายการ

24 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 3,200.00       3,048.00       เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 3,048.00       รานบูรณะพาณิชย 3,048.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 391/62 ลว 24 ก.ค.2562

จํานวน 4 รายการ

25 ซ้ือวัสดุการเกษตร 200.00         117.70         เฉพาะเจาะจง รานหาดใหญเคร่ืองครัวตราด 117.70         รานหาดใหญเคร่ืองครัวตราด 117.70         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 392/62 ลว 24 ก.ค.2562

จํานวน 2 รายการ

26 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 800.00         769.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 769.00         บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 769.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 392/62 ลว 24 ก.ค.2562

จํานวน 2 รายการ (มหาชน) (มหาชน)

27 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 800.00         707.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงสยามซัพพลาย 707.00         หจก.แสงสยามซัพพลาย 707.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 393/62 ลว 24 ก.ค.2562

จํานวน 6 รายการ

28 ซ้ือวัสดุกอสราง 500.00         310.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดเกษมศานค์ิคาวัสดุ 310.00         หจก.ตราดเกษมศานต์ิคาวัสดุ 310.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 394/62 ลว 24 ก.ค.2562

จํานวน 4 รายการ

29 ซ้ือวัสดุการเกษตร 600.00         525.00         เฉพาะเจาะจง รานดอนจวนแกส 525.00         รานดอนจวนแกส 525.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 395/62 ลว 24 ก.ค.2562

จํานวน 1 รายการ


