
แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท)

1 จ้างปรับปรุงบ่อดินผนัง คสล.ขนาด   400 4,208,800.00    4,231,700.00     e-biddind ห้างหุ้นส่วนจํากัด  สุวรรณกิจ  ก่อสร้าง 3,980,000.00   ห้างหุ้นส่วนจํากัด  จิตสมาน 3,740,000.00   มีคุณสมบัติถูกต้อง  และเสนอ สัญญาจ้างก่อสร้าง  สัญญาเลขที่

ตารางเมตร  ตําบลหนองคันทรง  อําเภอ ห้างหุ้นส่วนจํากัด  จิตสมาน  ก่อสร้าง 3,740,000.00    ก่อสร้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง 1/2563  ลว 26  มีนาคม  2563

เมืองตราด  จังหวัดตราด  4  บ่อ บริษัท  ที.ทัศ  จํากัด 4,200,000.00   ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา (ฏ 206/63 ลว 1 มิถุนยน 2563 

จํานวน  1  รายการ บริษัท  พี พี อรัญมาร์เก็ดติ้ง  จํากัด 3,969,000.00   โดยเสนอราคาต่ําสุด งวดที่ 1 เป็นเงิน  1,122,000 บาท)

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 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

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 4,000.00          4,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 400.00           บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 4,000.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 211/63 ลว 12 มิถุนายน 2563

จํานวน 2  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,000.00          3,596.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 3,596.00         ร้านบูรณะพาณิชย์ 3,596.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 212/63 ลว 12 มิถุนายน 2563

จํานวน 7 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 400.00             399.00             เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 399.00           ยัวร์คอม  ตราด 399.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 213/63 ลว 12 มิถุนายน 2563

จํานวน 1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

7 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,200.00         10,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 10,200.00       บริษัท  ไอดัก  จํากัด 10,200.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0028/2563 (7014603470)

ลว  2 มิถุนายน 2563

8 ซื้อวัสดุการเกษตร 17,760.00         17,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 17,760.00       บริษัท  ไอดัก  จํากัด 17,760.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 3 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0029/2563 (7014605330)

ลว  2 มิถุนายน 2563

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย เลข
ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
ที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง



แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท)
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย เลข

ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
ที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,700.00          1,640.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงสยาม 1,640.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงสยาม 1,640.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 216/63 ลว 12 มิถุนายน 2563

จํานวน  4  รายการ ซัพพลาย  สํานักงานใหญ่ ซัพพลาย  สํานักงานใหญ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 2,500.00          2,500.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม -                บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 2,500.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 219/63 ลว 12  มิถุนายน 2563

จํานวน  1  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 900.00             900.00             เฉพาะเจาะจง หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 900.00           หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 900.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 220/63 ลว 12  มิถุนายน 2563

จํานวน  3  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

12 ซื้อวัสดุการเกษตร 33,860.00         33,860.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 33,860.00       บริษัท  ไอดัก  จํากัด 33,860.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 5 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0027/2563 

ลว  2 มิถุนายน 2563

13 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 500.00           ยัวร์คอม  ตราด 500.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 222/63 ลว 12 มิถุนายน 2563

จํานวน 1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00          2,550.00           เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 2,550.00         ยัวร์คอม  ตราด 2,550.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 223/63 ลว 12 มิถุนายน 2563

จํานวน 1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

15 ซื้อวัสดุการเกษตร 700.00             636.65             เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่เครื่องครัวจังหวัดตราด 636.65           คลินิกรักษ์กุ้ง 636.65           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 224/63 ลว 12 มิถุนายน 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุการเกษตร 300.00             250.00             เฉพาะเจาะจง สัตวแพทย์เมืองตราด 250.00           สัตวแพทย์เมืองตราด 250.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 224/63 ลว 12 มิถนุายน 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุการเกษตร 200.00             174.00             เฉพาะเจาะจง สัตวแพทย์เมืองตราด 174.00           สัตวแพทย์เมืองตราด 174.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 224/63 ลว 12 มิถุนายน 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

16 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด 14,000.00         14,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวเอื้อมพร พวงแก้ว 14,000.00       1.นางสาวเอื้อมพร พวงแก้ว 14,000.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 1 อัตรา ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0012/2563 

ลว  20  ธันวาคม  2563


