
แบบ  สขร. 1

ผูเสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซื้อ/จาง (บาท)

1 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

2 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่นฯ 4,500.00     4,330.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เตมิเต็มปโตรเลียม 4,330.00     บจก.เตมิเต็มปโตรเลียม 4,330.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 68/63 ลว 6 ม.ค 2563

จํานวน 2  รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

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 0001/2563 

ลว  28  ตุลาคม  2562

4 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่นฯ 2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เตมิเต็มปโตรเลียม 2,000.00     บจก.เตมิเต็มปโตรเลียม 2,000.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 74/63  ลว 6 ม.ค 2563

จํานวน 1  รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

5 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่นฯ 2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เตมิเต็มปโตรเลียม 2,000.00     บจก.เตมิเต็มปโตรเลียม 2,000.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 76/63 ลว 6 ม.ค 2563

จํานวน 2  รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,000.00     4,900.00     เฉพาะเจาะจง รานเจริญศิลปอลูมิเนียม 4,900.00     รานเจริญศิลปอลูมิเนียม 4,900.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 79/63 ลว 15 ม.ค 2563

จํานวน 1  รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,500.00     2,354.00     เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 2,354.00     รานบูรณะพาณิชย 2,354.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 80/63 ลว 15 ม.ค. 2563

จํานวน 8 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

8 ซื้อวัสดุงานบานงานครวั 800.00        770.00        เฉพาะเจาะจง รานบูรณะพาณิชย 770.00        รานบูรณะพาณิชย 770.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 82/63 ลว 15 ม.ค. 2563

จํานวน 2 รายการ (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

9 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,600.00     2,510.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แสงสยาม 2,510.00     หางหุนสวนจํากัด แสงสยาม 2,510.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 83/63 ลว 15 ม.ค. 2563

จํานวน 4 รายการ ซัพพลาย (สํานักงานใหญ) ซัพพลาย (สํานักงานใหญ)

เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของเอกสารเบิกจาย 

เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/ส่ังจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม  2563

ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันที่  31    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม  2563

ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

วันที่  31    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ลําดับท่ี  งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณที่

จะซื้อ/จาง

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

10 ซื้อวัสดุการเกษตร 18,420.00    18,420.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก  จํากัด 18,420.00    บริษัท ไอดัก  จํากัด 18,420.00    พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 5 รายการ 0014/2563 (7013840547)

ลว  13 มกราคม 2563

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 14,600.00    14,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก  จํากัด 14,600.00    บริษัท ไอดัก  จํากัด 14,600.00    พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 3 รายการ 0015/2563 

ลว  13 มกราคม 2563

12 ซื้อวัสดุการเกษตร 4,500.00     4,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอรออล 4,500.00     บริษัท โอเวอรออล 4,500.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 86/63 ลว 15 ม.ค. 2563

จํานวน 1 รายการ คอรเปอเรช่ัน จํากัด คอรเปอเรช่ัน จํากัด

13 ซื้อวัสดุกอสราง 2,600.00     2,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก  จํากัด 2,600.00     บริษัท ไอดัก  จํากัด 2,600.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 87/63 ลว 15 ม.ค. 2563

จํานวน 1 รายการ

14 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,200.00     1,110.00     เฉพาะเจาะจง ดอนจวนแกส 1,110.00     ดอนจวนแกส 1,110.00     พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 88/63 ลว 15 ม.ค. 2563

จํานวน 1 รายการ

ซื้อวัสดกุารเกษตร 400.00        387.00        เฉพาะเจาะจง ดอนจวนแกส 387.00        ดอนจวนแกส 387.00        พิจารณาแลวราคาแหมาะสม ฎ 88/63 ลว 15 ม.ค. 2563

จํานวน 1 รายการ


