
แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง (บาท)

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 11,000.00    11,000.00    เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 11,000.00    บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 11,000.00    พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 134/63 ลว 1 เม.ย 2563

จํานวน 2  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00      1,856.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,856.00      ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,856.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 135/63 ลว 1 เม.ย. 2563

จํานวน 7 รายการ (สาํนักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

3 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000.00      1,725.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.การยาง 1,725.00      ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.การยาง 1,725.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 136/63 ลว 1 เม.ย 2563

จํานวน 3  รายการ ศูนย์ล้อ สํานักงานใหญ่ ศูนย์ล้อ สํานักงานใหญ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,500.00      1,500.00      เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 1,500.00      ยัวร์คอม  ตราด 1,500.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 137/63 ลว 1 เม.ย 2563

จํานวน 1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

5 ซื้อวัสดุการเกษตร 500.00        342.40        เฉพาะเจาะจง บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ 342.40        บริษัท  หน้าเมืองโลหะกิจ 342.40        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 138/63 ลว 1 เม.ย 2563

จํานวน 1 รายการ จํากัด  (สํานักงานใหญ่) จํากัด  (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุการเกษตร 1,600.00      1,587.88      เฉพาะเจาะจง บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ 1,587.88      บริษัท  หน้าเมืองโลหะกิจ 1,587.88      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 138/63 ลว 1 เม.ย 2563

จํานวน 2 รายการ จํากัด  (สํานักงานใหญ่) จํากัด  (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุการเกษตร 200.00        174.00        เฉพาะเจาะจง สัตวแพทย์เมืองตราด 174.00        สัตวแพทย์เมืองตราด 174.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 138/63 ลว 1 เม.ย 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

6 ซื้อวัสดุการเกษตร 400.00        400.00        เฉพาะเจาะจง คลินิกรักษ์กุ้ง 400.00        คลินิกรักษ์กุ้ง 400.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 139/63 ลว 1 เม.ย. 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

7 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย 14,000.00    14,000.00    เฉพาะเจาะจง  นายบุญรอด รอดคลองตัน 14,000.00    นายบุญรอด รอดคลองตัน 14,000.00    พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งจ้างเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 1 อัตรา ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0013/2563

ลว  20  ธันวาคม  2563

8 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00      1,805.00      เฉพาะเจาะจง หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 1,805.00      หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 1,805.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 142/63 ลว 7 เม.ย 2563

จํานวน  2  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย 
เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณที่
จะซื้อ/จ้าง

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง



แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง (บาท)
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย 

เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณที่
จะซื้อ/จ้าง

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

9 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,000.00      910.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 910.00        ห้างหุ้นส่วนจํากัด 910.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 143/63 ลว 7 เม.ย 2563

จํานวน  1  รายการ ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500.00        498.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงสยาม 498.00        ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงสยาม 498.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 144/63 ลว 7 เม.ย 2563

จํานวน  8  รายการ ซัพพลาย  สํานักงานใหญ่ ซัพพลาย  สํานักงานใหญ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,200.00      1,110.00      เฉพาะเจาะจง ดอนจวนแก๊ส 1,110.00      ดอนจวนแก๊ส 1,110.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 145/63 ลว 7 เม.ย. 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

12 ซื้อวัสดุการเกษตร 200.00        110.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  ตราดตั้งง่วนเซ้ง  จํากัด 110.00        บริษัท  ตราดตั้งง่วนเซ้ง  จํากัด 110.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 149/63 ลว 10 เม.ย. 2563

จํานวน 1 รายการ (สาขา 2) (สาขา 2) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

13 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,300.00      1,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  ตรีทิพย์ธารา  จํากัด 1,300.00      บริษัท  ตรีทิพย์ธารา  จํากัด 1,300.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 150/63 ลว 10 เม.ย. 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

14 ซื้อวัสดุการเกษตร 51,340.00    51,340.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 51,340.00    บริษัท  ไอดัก  จํากัด 51,340.00    พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 7 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0020/2563 (7014294559)

ลว  8 เมษายน  2563

15 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,600.00      1,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 1,600.00      บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 1,600.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 152/63 ลว 10 เม.ย. 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

16 ซื้อวัสดุการเกษตร 19,000.00    19,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก  จํากัด 19,000.00    บริษัท ไอดัก  จํากัด 19,000.00    พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0022/2563 

ลว  8 เมษายน  2563

17 ซื้อวัสดุการเกษตร 5,800.00      5,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก  จํากัด 5,800.00      บริษัท ไอดัก  จํากัด 5,800.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0021/2563 

ลว  8 เมษายน  2563



แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง (บาท)
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย 

เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณที่
จะซื้อ/จ้าง

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

18 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,000.00      945.00        เฉพาะเจาะจง คลินิกรักษ์กุ้ง 945.00        คลินิกรักษ์กุ้ง 945.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 156/63 ลว 10 เม.ย 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุการเกษตร 1,800.00      1,800.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวไพเราะ  บุญพรม 1,800.00      นางสาวไพเราะ  บุญพรม 1,800.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 156/63 ลว 10 เม.ย 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00      1,646.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,646.00      ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,646.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 163/63 ลว 23 เม.ย 2563

จํานวน  6  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00      2,550.00      เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 2,550.00      ยัวร์คอม  ตราด 2,550.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 164/63 ลว 23 เม.ย. 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,200.00      3,140.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 3,140.00      ห้างหุ้นส่วนจํากัด 3,140.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 165/63 ลว 23 เม.ย. 2563

จํานวน 2 รายการ ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

22 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,100.00      2,090.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงสยาม 2,090.00      ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงสยาม 2,090.00      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 166/63 ลว 23 เม.ย. 2563

จํานวน 3 รายการ ซัพพลาย  สํานักงานใหญ่ ซัพพลาย  สํานักงานใหญ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

23 ซื้อวัสดุการเกษตร 200.00        125.00        เฉพาะเจาะจง สัตวแพทย์เมืองตราด 125.00        สัตวแพทย์เมืองตราด 125.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 167/63 ลว 23 เม.ย 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุการเกษตร 1,500.00      1,369.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ 1,369.60      บริษัท  หน้าเมืองโลหะกิจ 1,369.60      พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 167/63 ลว 23 เม.ย 2563

จํานวน 3 รายการ จํากัด  (สํานักงานใหญ่) จํากัด  (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ


