
แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท)

1 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 0037/2563

ลว  16  กรกฎาคม  2563

2 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ฯ (ชบ.1916 กทม.) 1,100.00         1,037.90           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,037.90       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,037.90         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 338/63 ลว 2 กันยายน 2563

จํานวน 1 รายการ อีซูซุตราดเซลส์ อีซูซุตราดเซลส์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

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

จํานวน 1 อัตรา ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0030/2563 

ลว  29  มิถุนายน  2563

4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 900.00            867.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ครึ่งราคาค้าไม้ จํากัด 867.00          บริษัท ครึ่งราคาค้าไม้ จํากัด 867.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 342/63 ลว. 9 กันยายน 2563

จํานวน  2  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 800.00            750.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญศิลป์อนูมิเนียม 750.00          ร้านเจริญศิลป์อลูมิเนียม 750.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 343/63 ลว. 9 กนัยายน 2563

จํานวน 1  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

6 ซื้อวัสดุการเกษตร 20,000.00        19,980.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 19,980.00      บริษัท  ไอดัก  จํากัด 19,980.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 4 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0042/2563 

ลว 2  กันยายน  2563

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00         4,980.00           เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 4,980.00       ยัวร์คอม  ตราด 4,980.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 345/63 ลว 9 กันยายน 2563

จํานวน 1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,500.00         1,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,500.00       ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,500.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 346/63 ลว 9 กันยายน 2563

จํานวน 6 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 25,000.00        24,025.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม -               บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 8,910.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 347/63 ลว 9 กันยายน 2563

จํานวน  2  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย เลข
ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณที่จะ
ซื้อ/จ้าง

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง



แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท)
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย เลข

ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณที่จะ
ซื้อ/จ้าง

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,600.00         2,550.00           เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 2,550.00       ยัวร์คอม  ตราด 2,550.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 348/63 ลว 9 กันยายน 2563

จํานวน  1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 150.00            128.40             เฉพาะเจาะจง บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ 128.40          บริษัท  หน้าเมืองโลหะกิจ 128.40           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 350/63 ลว 9 กันยายน 2563

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

ซื้อวัสดุการเกษตร 1,000.00         965.00             เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิกรักษ์กุ้ง 965.00          ร้านคลินิกรักษ์กุ้ง 965.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 350/63 ลว 9 กันยายน 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

12 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ฯ (ชบ.1916 กทม.) 2,700.00         2,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอาทิตย์ แอร์ ฟิล์ม 2,700.00       ร้านอาทิตย์ แอร์ ฟิล์ม 2,700.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 351/63 ลว 9 กันยายน 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

13 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,300.00         1,295.00           เฉพาะเจาะจง ดอนจวนแก๊ส 1,295.00       ดอนจวนแก๊ส 1,295.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 352/63 ลว 9 กันยายน 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 1,000.00         1,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม -               บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 1,000.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 353/63 ลว 9 กันยายน 2563

จํานวน  1  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

15 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,200.00         1,200.00           เฉพาะเจาะจง หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 1,200.00       หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 1,200.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 354/63 ลว 9 กันยายน 2563

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุการเกษตร 200.00            170.00             เฉพาะเจาะจง หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 170.00          หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 170.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 354/63 ลว 9 กันยายน 2563

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 25,000.00        24,025.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม -               บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 3,500.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 357/63 ลว 14 กันยายน 2563

จํานวน  1  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

17 ซื้อวัสดุการเกษตร 500.00            490.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสงรุ่งเรือง 490.00          ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสงรุ่งเรือง 490.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 358/63 ลว 14 กันยายน 2563

จํานวน 1 รายการ การเกษตร การเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,800.00         2,800.00           เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 2,800.00       ยัวร์คอม  ตราด 2,800.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 360/63 ลว 14 กันยายน 2563

จํานวน 2  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ



แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท)
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย เลข

ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณที่จะ
ซื้อ/จ้าง

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

19 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 3,000.00         3,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม -               บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 3,000.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 361/63 ลว 14 กันยายน 2563

จํานวน  2  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

20 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 0037/2563

ลว  16  กรกฎาคม  2563

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

จํานวน 1 อัตรา ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0030/2563 

ลว  29  มิถุนายน  2563

22 ซื้อวัสดุการเกษตร 12,600.00        12,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 12,600.00      บริษัท  ไอดัก  จํากัด 12,600.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0044/2563 

ลว 16  กันยายน 2563

23 ซื้อวัสดุการเกษตร 23,700.00        23,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 23,700.00      บริษัท  ไอดัก  จํากัด 23,700.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 4 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0043/2563 

ลว 16 กันยายน  2563

24 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 25,000.00        24,025.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม -               บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 7,000.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 372/63 ลว 29 กันยายน 2563

จํานวน  2  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 300.00            220.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 220.00          ร้านบูรณะพาณิชย์ 220.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 373/63 ลว 28 กันยายน 2563

จํานวน 4 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

26 ซื้อวัสดุการเกษตร 12,000.00        12,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 12,000.00      บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 12,000.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 3 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0045/2563 

ลว 25 กันยายน  2563



แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท)
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย เลข

ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณที่จะ
ซื้อ/จ้าง

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5,950.00         5,950.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตราดเกษมศานติ์ 5,950.00       ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตราดเกษมศานติ์ 5,950.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 1 รายการ ค้าวัสดุ  สํานักงานใหญ่ ค้าวัสดุ  สํานักงานใหญ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0046/2563 

ลว 25 กันยายน  2563

28 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 900.00            880.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงสยาม 880.00          ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงสยาม 880.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 376/63 ลว 28 กันยายน 2563

จํานวน  1  รายการ ซัพพลาย  สํานักงานใหญ่ ซัพพลาย  สํานักงานใหญ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00         1,935.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,935.00       ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,935.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 377/63 ลว 28 กันยายน 2563

จํานวน 8 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

30 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ฯ (ชบ.1916 กทม.) 3,500.00         3,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอาทิตย์ แอร์ ฟิล์ม 3,500.00       ร้านอาทิตย์ แอร์ ฟิล์ม 3,500.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 378/63 ลว 28 กันยายน 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00         2,890.00           เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 2,800.00       ยัวร์คอม  ตราด 2,800.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 379/63 ลว 28 กันยายน 2563

จํานวน 1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 800.00            785.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 785.00          ร้านบูรณะพาณิชย์ 785.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 380/63 ลว 28 กันยายน 2563

จํานวน 2 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 200.00            166.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 166.00          ร้านบูรณะพาณิชย์ 166.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 381/63 ลว 28 กันยายน 2563

จํานวน 3 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 250.00            209.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 209.00          ร้านบูรณะพาณิชย์ 209.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 382/63 ลว 28 กันยายน 2563

จํานวน 3 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,800.00         4,770.00           เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 4,770.00       ยัวร์คอม  ตราด 4,770.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 383/63 ลว 28 กันยายน 2563

จํานวน 6  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

36 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,290.00         2,290.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 2,290.00       บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 2,290.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 384/63 ลว 28 กันยายน 2563

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ



แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท)
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย เลข

ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณที่จะ
ซื้อ/จ้าง

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

37 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,200.00         2,150.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 2,150.00       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 2,150.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 385/63 ลว 28 กันยายน 2563

จํานวน 6 รายการ ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

38 ซื้อวัสดุการเกษตร 800.00            740.00             เฉพาะเจาะจง ดอนจวนแก๊ส 740.00          ดอนจวนแก๊ส 740.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 386/63 ลว 28 กันยายน 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

39 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,400.00         1,337.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ 1,337.50       บริษัท  หน้าเมืองโลหะกิจ 1,337.50         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 387/63 ลว 28 กันยายน 2563

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


