
แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง (บาท)

1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ฯ 5,500.00     5,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท  นิวัฒน์ เอ็น.เค.ที. 
จํากัด 5,200.00     บริษัท  นิวัฒน์ เอ็น.เค.ที. จํากัด 5,200.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 174/63 ลว 8 พ.ค 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

2 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด 700.00        700.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวเอื้อมพร พวงแก้ว 7,000.00     1.นางสาวเอื้อมพร พวงแก้ว 7,000.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 1 อัตรา ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0019.1/2563 

ลว  30  มีนาคม  2563

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,500.00     2,490.00     เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 2,490.00     ยัวร์คอม  ตราด 2,490.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 176/63 ลว 8 พ.ค. 2563

จํานวน 1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 45,000.00    42,319.80    เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม -             บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 9,000.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 178/63 ลว 8 พ.ค. 2563

จํานวน 2  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

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

จํานวน 1 อัตรา ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0019.2/2563

ลว  30  มีนาคม  2563

6 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,300.00     1,295.00     เฉพาะเจาะจง ดอนจวนแก๊ส 1,295.00     ดอนจวนแก๊ส 1,295.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 180/63 ลว 8 พ.ค. 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

7 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ฯ 150.00        -             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.การยาง 150.00        ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.การยาง 150.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 181/63 ลว 8 พ.ค 2563

จํานวน 1 รายการ ศูนย์ล้อ สํานักงานใหญ่ ศูนย์ล้อ สํานักงานใหญ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย 
เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  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  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณที่
จะซื้อ/จ้าง

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

8 ซื้อวัสดุการเกษตร 150.00        130.00        เฉพาะเจาะจง คลินิกรักษ์กุ้ง 130.00        คลินิกรักษ์กุ้ง 130.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 182/63 ลว 8 พ.ค. 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุการเกษตร 200.00        192.00        เฉพาะเจาะจง สัตวแพทย์เมืองตราด 192.00        สัตวแพทย์เมืองตราด 192.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 182/63 ลว 8 พ.ค. 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุการเกษตร 200.00        200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านตู้ปลา 200.00        ร้านตู้ปลา 200.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 182/63 ลว 8 พ.ค. 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 45,000.00    42,319.80    เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม -             บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 3,000.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 187/63 ลว 18 พ.ค. 2563

จํานวน 1  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

10 ซื้อวัสดุการเกษตร 200.00        186.00        เฉพาะเจาะจง สัตวแพทย์เมืองตราด 186.00        สัตวแพทย์เมืองตราด 186.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 189/63 ลว 18 พ.ค. 2563

จํานวน  1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,500.00    10,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 10,500.00    บริษัท  ไอดัก  จํากัด 10,500.00    พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0024/2563 (7014505922)

ลว  18 พ.ค. 2563

12 ซื้อวัสดุการเกษตร 12,020.00    12,020.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 12,020.00    บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 12,020.00    พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 3 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0026/2563 (7014505395)

ลว  18 พ.ค. 2563

13 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,280.00     3,280.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 3,280.00     บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 3,280.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 192/63 ลว 18 พ.ค. 2563

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ



แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง (บาท)
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย 

เลขฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณที่
จะซื้อ/จ้าง

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

14 ซื้อวัสดุการเกษตร 15,240.00    15,240.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 15,240.00    บริษัท  ไอดัก  จํากัด 15,240.00    พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 3 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0025/2563 

ลว  18 พ.ค. 2563

15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 4,500.00     4,500.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม -             บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 4,500.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 194/63 ลว 18 พ.ค. 2563

จํานวน 2  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,000.00     3,786.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 3,786.00     ห้างหุ้นส่วนจํากัด 3,786.00     พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 195/63 ลว 18 พ.ค. 2563

จํานวน 7 รายการ ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

17 ซื้อวัสดุการเกษตร 800.00        715.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ซีเอเจ 715.00        ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ซีเอเจ 715.00        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 198/63 ลว 21 พ.ค. 2563

จํานวน 1 รายการ คอร์ปอเร้น คอร์ปอเร้น ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 300.00        230.05        เฉพาะเจาะจง บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ 230.05        บริษัท  หน้าเมืองโลหะกิจ 230.05        พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 199/63 ลว 21 พ.ค. 2563

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


