
แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซื้อ/จาง (บาท)

1 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 0001/2563 

ลว  28  ตุลาคม  2562

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

จํานวน 1 อัตรา 0002/2563

ลว  28  ตุลาคม  2562

3 ซื้อวัสดุการเกษตร 44,000.00    43,780.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก  จํากัด 43,780.00    บริษัท ไอดัก  จํากัด 43,780.00    พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 4 รายการ 0004/2563 (7013755290)

ลว  11 พฤศจิกายน  2562

4 ซื้อวัสดุการเกษตร 300.00        300.00        เฉพาะเจาะจง สัตวแพทยเมืองตราด 300.00        สัตวแพทยเมืองตราด 300.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 17/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 1  รายการ

5 ซื้อวัสดุกอสราง 2,000.00     1,850.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 1,850.00     หางหุนสวนจํากัด 1,850.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 19/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 2 รายการ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ

ซื้อวัสดกุอสราง 700.00        688.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 688.00        หางหุนสวนจํากัด 688.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 19/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 6 รายการ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ

ซื้อวัสดสุํานักงาน 100.00        80.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 80.00         หางหุนสวนจํากัด 80.00         พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 19/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 2 รายการ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ

ซื้อวัสดกุอสราง 2,800.00     2,800.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 2,800.00     หางหุนสวนจํากัด 2,800.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 19/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 1 รายการ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของเอกสารเบิกจาย 

เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/ส่ังจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562

ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันที่  30    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณที่

จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง



แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซื้อ/จาง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของเอกสารเบิกจาย 

เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/ส่ังจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562

ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันที่  30    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณที่

จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

6 ซื้อวัสดุการเกษตร 500.00        430.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอี้ยวเซงเฮงหลีตราด 430.00        หจก.เอ้ียวเซงเฮงหลีตราด 430.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 20/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 2 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

ซื้อวัสดกุารเกษตร 1,000.00     900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอี้ยวเซงเฮงหลีตราด 900.00        หกจ.เอ้ียวเซงเฮงหลีตราด 900.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 20/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,000.00     1,650.00     เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 1,650.00     รานบูรณะพาณิชย 1,650.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 21/63 ลว 15 พ.ย.2562

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

ซื้อวัสดกุารเกษตร 4,000.00     3,750.00     เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 3,750.00     รานบูรณะพาณิชย 3,750.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 21/63 ลว 15 พ.ย.2562

จํานวน 7 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,000.00     754.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามแม็คโคร  จํากัด 754.00        บริษัท  สยามแม็คโคร  จํากัด 754.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 23/63 ลว 15 พ.ย.2562

จํานวน 2 รายการ (มหาชน) (มหาชน)

9 ซื้อวัสดุงานบานงานครวั 1,000.00     830.00        เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 830.00        รานบูรณะพาณิชย 830.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 24/63 ลว 15 พ.ย.2562

จํานวน 4 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

10 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 7,200.00     7,200.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 7,200.00     หางหุนสวนจํากัด 7,200.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 1 รายการ ต.การยางศูนยลอ ต.การยางศูนยลอ 0006/2563 

ลว  15 พฤศจิกายน  2562

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก  จํากัด 9,000.00     บริษัท ไอดัก  จํากัด 9,000.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ 0003/2563 

ลว  11 พฤศจิกายน  2562

12 ซื้อวัสดุการเกษตร 35,840.00    35,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก  จํากัด 35,840.00    บริษัท ไอดัก  จํากัด 35,840.00    พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 3 รายการ 0005/2563 

ลว  11 พฤศจิกายน  2562



แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซื้อ/จาง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของเอกสารเบิกจาย 

เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/ส่ังจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562

ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันที่  30    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณที่

จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

13 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,700.00     3,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 3,700.00     บริษัท  ตนเกษตร  จํากัด 3,700.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 28/63 ลว 15 พ.ย.2562

จํานวน 2 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

14 จางเหมาบริการซอมแซมรถยนตฯ 2,200.00     2,200.00     เฉพาะเจาะจง อาทิตย แอร ฟลม 2,200.00     อาทิตย แอร ฟลม 2,200.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 29/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 1  รายการ

15 จางเหมาบริการซอมแซมรถยนตฯ 4,000.00     - เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 3,980.77     หางหุนสวนจํากัด 3,980.77     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 30/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 1 รายการ อีซูซุตราเซลส อีซูซุตราเซลส

16 จางเหมาบริการถายเอกสาร 700.00        696.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซ.ีเอ็น.ตราด สเตช่ัน 696.50        บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตช่ัน 696.50        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 32/63 ลว 15 พ.ย 2562

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

17 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่นฯ 3,500.00     3,500.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เตมิเต็มปโตรเลียม 3,500.00     บจก.เตมิเต็มปโตรเลียม 3,500.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 33/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 2  รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

18 ซื้อวัสดุกอสราง 1,100.00     1,020.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 1,020.00     หางหุนสวนจํากัด 1,020.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 34/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 2 รายการ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ

ซื้อวัสดกุารเกษตร 400.00        360.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 360.00        หางหุนสวนจํากัด 360.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 34/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 1 รายการ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ

ซื้อวัสดกุารเกษตร 4,000.00     3,720.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 3,720.00     หางหุนสวนจํากัด 3,720.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 34/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 13 รายการ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ ตราดเกษมศานติ์คาวัสดุ



แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562

ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันที่  30    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณที่

จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

19 ซื้อวัสดุกอสราง 1,500.00     1,427.38     เฉพาะเจาะจง บริษัท หนาเมืองโลหะกิจ 1,427.38     บริษัท หนาเมืองโลหะกิจ 1,427.38     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 35/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 3 รายการ จํากัด (สํานักงานใหญ) จํากัด (สํานักงานใหญ)

ซื้อวัสดกุารเกษตร 300.00        267.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท หนาเมืองโลหะกิจ 267.50        บริษัท หนาเมืองโลหะกิจ 267.50        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 35/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 1 รายการ จํากัด (สํานักงานใหญ) จํากัด (สํานักงานใหญ)

ซื้อวัสดกุารเกษตร 200.00        186.18        เฉพาะเจาะจง บริษัท หนาเมืองโลหะกิจ 186.18        บริษัท หนาเมืองโลหะกิจ 186.18        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 35/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 2 รายการ จํากัด (สํานักงานใหญ) จํากัด (สํานักงานใหญ)

ซื้อวัสดกุารเกษตร 200.00        186.18        เฉพาะเจาะจง บริษัท หนาเมืองโลหะกิจ 186.18        บริษัท หนาเมืองโลหะกิจ 186.18        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 35/63 ลว 15 พ.ย 2562

จํานวน 2 รายการ จํากัด (สํานักงานใหญ) จํากัด (สํานักงานใหญ)


