
แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จาง (บาท)

1 คาจางเหมาบริการงานรักษาความสะอาด 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวเอ้ือมพร พวงแกว 7,000.00      1.นางสาวเอ้ือมพร พวงแกว 7,000.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งจางศพจ.ตราด 0048/2562

จํานวน 1 อัตรา ลว 24 มิ.ย.2562

2 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

3 ซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 5,000.00       5,000.00       เฉพาะเจาะจง รานยัวรคอม 5,000.00      รานยัวรคอม 5,000.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซ้ือ ศพจ.ตราด 00053/2562

จํานวน 1 รายการ (7013463693) ลว 2 ก.ย..2562

4 ซ้ือวัสดุการเกษตร 11,300.00     11,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด 11,300.00     บริษัท ไอดัก จํากัด 11,300.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซ้ือ ศพจ.ตราด 00054/2562

จํานวน 2 รายการ (7013532267) ลว 11 ก.ย.2562

5 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืนฯ 6,850.00       6,850.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.เติมเต็มปโตรเลียม 6,850.00      บจก.เติมเต็มปโตรเลียม 6,850.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 436/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 2 รายการ

6 ซ้ือวัสดุการเกษตร 600.00         600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ้ียวเซงเฮงหลีตราด 600.00        หจก.เอ้ียวเซงเฮงหลีตราด 600.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 437/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ

7 ซ้ือวัสดุกอสราง 5,000.00       4,860.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดเกษมศานค์ิคาวัสดุ 4,860.00      หจก.ตราดเกษมศานต์ิคาวัสดุ 4,860.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 438/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 9 รายการ

8 ซ้ือวัสดุการเกษตร 600.00         555.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดเกษมศานค์ิคาวัสดุ 555.00        หจก.ตราดเกษมศานต์ิคาวัสดุ 555.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 438/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 2 รายการ

9 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 500.00         300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดเกษมศานค์ิคาวัสดุ 300.00        หจก.ตราดเกษมศานต์ิคาวัสดุ 300.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 438/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ

10 ซ้ือวัสดุการเกษตร 300.00         224.00         เฉพาะเจาะจง รานสัตวแพทยเมืองตราด 224.00        รานสัตวแพทยเมืองตราด 224.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 440/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันท่ีของเอกสารเบิกจาย เลข

ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน  2562

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันที่  30    เดือน  กันยายน  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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน  2562

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันที่  30    เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณท่ี
จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อ/จาง

11 ซ้ือวัสดุการเกษตร 300.00         208.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 208.00        บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 208.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 440/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ มหาชน มหาชน

12 คาจางเหมาบริการซอมแซมคอมพิวเตอรพีซี 2,300.00       2,300.00       เฉพาะเจาะจง รานยัวรคอม 2,300.00      รานยัวรคอม 2,300.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 441/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 1 เคร่ือง

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 3,000.00       2,550.00       เฉพาะเจาะจง รานยัวรคอม 2,550.00      รานยัวรคอม 2,550.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 443/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ

14 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 1,600.00       1,599.00       เฉพาะเจาะจง รานยัวรคอม 1,599.00      รานยัวรคอม 1,599.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 444/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 3 รายการ

15 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 1,500.00       1,355.00       เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 1,355.00      รานบูรณะพาณิชย 1,355.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 445/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 8 รายการ

16 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 3,500.00       3,312.00       เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 3,312.00      รานบูรณะพาณิชย 3,312.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 445/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 12 รายการ

17 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,000.00       1,735.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดเกษมศานค์ิคาวัสดุ 1,735.00      หจก.ตราดเกษมศานต์ิคาวัสดุ 1,735.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 446/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 7 รายการ

18 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร 500.00         323.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 323.00        บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 323.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 447/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ (มหาชน) (มหาชน)

19 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 1,500.00       1,500.00       เฉพาะเจาะจง รานยัวรคอม 1,500.00      รานยัวรคอม 1,500.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 449/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ

20 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 500.00         340.00         เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 340.00        รานบูรณะพาณิชย 340.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 450/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ



แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จาง (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันท่ีของเอกสารเบิกจาย เลข

ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน  2562

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันที่  30    เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณท่ี
จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อ/จาง

21 ซ้ือวัสดุการเกษตร 17,460.00     17,460.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด 17,460.00     บริษัท ไอดัก จํากัด 17,460.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซ้ือ ศพจ.ตราด 00055/2562

จํานวน 4 รายการ  ลว 11 ก.ย.2562

22 คาจางเหมาบริการซอมกระจกไฟฟา 400.00         400.00         เฉพาะเจาะจง รานอาทิตย แอร ฟลม 400.00        รานอาทิตย แอร ฟลม 400.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 452/62 ลว 13 ก.ย.2562

ฒบ 6223 กทม

23 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืนฯ 1,500.00       1,500.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.เติมเต็มปโตรเลียม 1,500.00      บจก.เติมเต็มปโตรเลียม 1,500.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 453/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 2 รายการ

24 คาจางเหมาบริการถายเอกสารงานเงินทุนฯ 1,200.00       1,107.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ี 1,107.50      บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ี 1,107.50       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 454/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ จํากัด จํากัด

25 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,400.00       1,295.00       เฉพาะเจาะจง รานดอนจวนแกส 1,295.00      รานดอนจวนแกส 1,295.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 455/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ

26 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง 400.00         400.00         เฉพาะเจาะจง รานช.เจริญชัยมอเตอร 400.00        รานช.เจริญชัยมอเตอร 400.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 458/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ

27 ซ้ือวัสดุการเกษตร 800.00         766.12         เฉพาะเจาะจง รานหาดใหญเคร่ืองครัวตราด 766.12        รานหาดใหญเคร่ืองครัวตราด 766.12         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 458/62 ลว 13 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ

28 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืนฯ 2,990.00       2,990.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.เติมเต็มปโตรเลียม 2,990.00      บจก.เติมเต็มปโตรเลียม 2,990.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 465/62 ลว 26 ก.ย.2562

จํานวน 2 รายการ

29 ซ้ือวัสดุกอสราง 2,800.00       2,684.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดเกษมศานค์ิคาวัสดุ 2,684.00      หจก.ตราดเกษมศานต์ิคาวัสดุ 2,684.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 466/62 ลว 26 ก.ย.2562

จํานวน 6 รายการ

30 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 400.00         400.00         เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 400.00        รานบูรณะพาณิชย 400.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 467/62 ลว 26 ก.ย.2562

จํานวน 2 รายการ



แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จาง (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันท่ีของเอกสารเบิกจาย เลข

ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน  2562

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันที่  30    เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณท่ี
จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อ/จาง

31 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 300.00         250.00         เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 250.00        รานบูรณะพาณิชย 250.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 469/62 ลว 26 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ

32 คาจางเหมาบริการงานรักษาความสะอาด 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวเอ้ือมพร พวงแกว 7,000.00      1.นางสาวเอ้ือมพร พวงแกว 7,000.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งจางศพจ.ตราด 0048/2562

จํานวน 1 อัตรา ลว 24 มิ.ย.2562

33 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 600.00         520.00         เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 520.00        รานบูรณะพาณิชย 520.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 471/62 ลว 26 ก.ย.2562

จํานวน 3 รายการ

34 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 1,000.00       950.00         เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 950.00        รานบูรณะพาณิชย 950.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 471/62 ลว 26 ก.ย.2562

จํานวน 3 รายการ

35 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

36 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 3,000.00       2,550.00       เฉพาะเจาะจง รานยัวรคอม 2,550.00      รานยัวรคอม 2,550.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 474/62 ลว 26 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ

37 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 300.00         220.00         เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 220.00        รานบูรณะพาณิชย 220.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 475/62 ลว 26 ก.ย.2562

จํานวน 3 รายการ

38 คาจางเหมาบริการซอมแซมคอมพิวเตอรพีซี 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง รานยัวรคอม 500.00        รานยัวรคอม 500.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 476/62 ลว 26 ก.ย.2562

จํานวน 1 เคร่ือง

39 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,100.00       2,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด 2,100.00      บริษัท ไอดัก จํากัด 2,100.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 477/62 ลว 26 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ

40 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง 1,800.00       1,800.00       เฉพาะเจาะจง รานอาทิตย แอร ฟลม 1,800.00      รานอาทิตย แอร ฟลม 1,800.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 478/62 ลว 26 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ
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41 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,400.00       1,295.00       เฉพาะเจาะจง รานดอนจวนแกส 1,295.00      รานดอนจวนแกส 1,295.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 479/62 ลว 26 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ

42 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืนฯ 4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.เติมเต็มปโตรเลียม 4,500.00      บจก.เติมเต็มปโตรเลียม 4,500.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 480/62 ลว 26 ก.ย.2562

จํานวน 2 รายการ

43 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 3,500.00       3,420.00       เฉพาะเจาะจง รานยัวรคอม 3,420.00      รานยัวรคอม 3,420.00       พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 481/62 ลว 26 ก.ย.2562

31 รายการ

44 ซ้ือวัสดุการเกษตร 300.00         300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 300.00        บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 300.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 482/62 ลว 26 ก.ย.2562

จํานวน 1 รายการ จํากัด จํากัด


