
แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท)

1 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

2 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องสํารองไฟ 700.00             700.00             เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 700.00           ยัวร์คอม  ตราด 700.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 233/63 ลว 3 กรกฎาคม 2563

(ครุภัณฑ์เลชที่ 1516-1002-0004) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

จํานวน 1  รายการ

3 ซื้อวัสดุการเกษตร 700.00             625.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 625.00           ร้านบูรณะพาณิชย์ 625.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 234/63 ลว 3 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,500.00          1,285.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,285.00         ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,285.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 234/63 ลว 3 กรกฎาคม 2563

จํานวน 6 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

4 ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ 900.00             900.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  สามสอดีซายน์ 900.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัด  สามสอ 900.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 237/63 ลว 3 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ่) ดีซายน์ (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

5 ซื้อวัสดุการเกษตร 400.00             384.00             เฉพาะเจาะจง สัตวแพทย์เมืองตราด 384.00           สัตวแพทย์เมืองตราด 384.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 240/63 ลว 3 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

6 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

7 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,300.00          1,295.00           เฉพาะเจาะจง ดอนจวนแก๊ส 1,295.00         ดอนจวนแก๊ส 1,295.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 242/63 ลว 3 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย เลข
ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

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

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 900.00             880.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงสยาม 880.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงสยาม 880.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 243/63 ลว 3 กรกฎาคม 2563

จํานวน  1  รายการ ซัพพลาย  สํานักงานใหญ่ ซัพพลาย  สํานักงานใหญ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

9 ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ 600.00             570.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  สามสอดีซายน์ 570.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัด  สามสอ 570.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 244/63 ลว 3 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ่) ดีซายน์ (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00          2,900.00           เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 2,900.00         ยัวร์คอม  ตราด 2,900.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 245/63 ลว 3 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 4,500.00          4,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล 4,500.00         บริษัท โอเวอร์ออล 4,500.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 246/63 ลว 3 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1 รายการ คอร์เปอเรชั่น จํากัด คอร์เปอเรชั่น จํากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเอ็มดีมอเตอร์ 500.00           หจก.เอสเอ็มดีมอเตอร์ 500.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 247/63 ลว 3 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1 รายการ สาขาที่  00008 สาขาที่  00008 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุการเกษตร 1,000.00          945.00             เฉพาะเจาะจง สัตวแพทย์เมืองตราด 945.00           สัตวแพทย์เมืองตราด 945.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 247/63 ลว 3 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุการเกษตร 600.00             560.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงรุ่งเรือง 560.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงรุ่งเรือง 560.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 247/63 ลว 3 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1 รายการ การเกษตร การเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

13 ซื้อวัสดุการเกษตร 900.00             880.00             เฉพาะเจาะจง หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 880.00           หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 880.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 251/63 ลว 14 กรกฎาคม 2563

จํานวน  2  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 500.00             450.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  สามสอดีซายน์ 450.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัด  สามสอ 450.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 252/63 ลว 14 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ่) ดีซายน์ (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 45,000.00         42,319.80         เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม -                บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 8,200.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 254/63 ลว 14 กรกฎาคม 2563

จํานวน  2  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ



แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท)
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย เลข

ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

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

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,900.00          2,900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 2,900.00         ร้านบูรณะพาณิชย์ 2,900.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 255/63 ลว 14 กรกฎาคม 2563

จํานวน 4 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

17 ซื้อวัสดุการเกษตร 5,100.00          5,100.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 5,100.00         บริษัท  ไอดัก  จํากัด 5,100.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0036/2563 (7014772435)

ลว 10 กรกฎาคม 2563

18 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,600.00          3,600.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 3,600.00         บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 3,600.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 257/63 ลว 14 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

19 ซื้อวัสดุการเกษตร 69,320.00         69,320.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 69,320.00       บริษัท  ไอดัก  จํากัด 69,320.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 5 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0032/2563 (7014771369)

ลว 10 กรกฎาคม 2563

20 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 0035/2563 (7014772431)

ลว 10 กรกฎาคม 2563

21 ซื้อวัสดุการเกษตร 23,800.00         23,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 23,800.00       บริษัท  ไอดัก  จํากัด 23,800.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0033/2563 

ลว 10 กรกฎาคม 2563

22 ซื้อวัสดุการเกษตร 11,200.00         11,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 11,200.00       บริษัท  ไอดัก  จํากัด 11,200.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0034/2563 

ลว 10 กรกฎาคม 2563



แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท)
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย เลข

ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

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

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

23 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,850.00          2,850.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 2,850.00         บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 2,850.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 264/63 ลว 14 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุการเกษตร 1,300.00          1,300.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 1,300.00         บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 1,300.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 264/63 ลว 14 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

24 ซื้อวัสดุการเกษตร 700.00             700.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 700.00           บริษัท  ไอดัก  จํากัด 700.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 265/63 ลว 14 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

25 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ฯ 150.00             150.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.การยาง 150.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.การยาง 150.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 266/63 ลว 14 กรกฎาคม 2563

จํานวน 1 รายการ ศูนย์ล้อ สํานักงานใหญ่ ศูนย์ล้อ สํานักงานใหญ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

26 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,200.00          1,198.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่น 1,198.00         บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่น 1,198.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 267/63 ลว 14 กรกฎาคม 2563

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

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,100.00          4,089.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 4,089.00         ร้านบูรณะพาณิชย์ 4,089.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 272/63 ลว 17 กรกฎาคม 2563

จํานวน 5 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ


