
แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท)

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

จํานวน 1 อัตรา ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0001/2564 

ลว  10  พฤศจิกายน  2563

2 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 0002/2564

ลว  10  พฤศจิกายน  2563

3 ซื้อวัสดุการเกษตร 300.00             299.60             เฉพาะเจาะจง ร้านทัยยินดี 299.60           ร้านทัยยินดี 299.60           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 16/64 ลว 13 พฤศจิกายน 2563

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00           1,938.84          เฉพาะเจาะจง บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ 1,938.84         บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ 1,938.84         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 16/64 ลว 13 พฤศจิกายน 2563

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

4 ซื้อวัสดุการเกษตร 700.00             650.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน ตราดมารีน 650.00           ร้าน ตราดมารีน 650.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 17/64 ลว 13 พฤศจิกายน 2563

จํานวน 2 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

5 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,000.00           965.00             เฉพาะเจาะจง คลินิกรักษ์กุ้ง 965.00           คลินิกรักษ์กุ้ง 965.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 24/64 ลว 13 พฤศจิกายน 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

6 ซื้อวัสดุการเกษตร 900.00             810.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 810.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัด 810.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 28/64 ลว 23 พฤศจิกายน 2563

จํานวน 2 รายการ ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 700.00             690.00             เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 690.00           ยัวร์คอม  ตราด 690.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 29/64 ลว 23 พฤศจิกายน 2563

จํานวน 1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,500.00           2,434.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงสยาม 2,434.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงสยาม 2,434.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 30/64 ลว 23 พฤศจิกายน 2563

จํานวน  5  รายการ ซัพพลาย  สํานักงานใหญ่ ซัพพลาย  สํานักงานใหญ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

9 ซื้อวัสดุการเกษตร 300.00             280.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 280.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัด 280.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 31/64 ลว 23 พฤศจิกายน 2563

จํานวน 1 รายการ ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย เลข
ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  30   เดือน  พฤศจิกายน  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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  30   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

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

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

10 ซื้อวัสดุการเกษตร 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 500.00           ร้านบูรณะพาณิชย์ 500.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 32/64 ลว 23 พฤศจิกายน 2563

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00           1,995.00          เฉพาะเจาะจง หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 1,995.00         หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 1,955.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 33/64 ลว 23 พฤศจิกายน 2563

จํานวน  4  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงนิงบประมาณที่จัดซื้อ

12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,400.00         14,400.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.การยาง 14,400.00       ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.การยาง 14,400.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 34/64 ลว 23  พฤศจิกายน 2563

จํานวน 1 รายการ ศูนย์ล้อ สํานักงานใหญ่ ศูนย์ล้อ สํานักงานใหญ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

13 ซื้อวัสดุการเกษตร 500.00             445.23             เฉพาะเจาะจง บริษัท  รุ่งเรืองตะวันออก 445.23           บริษัท  รุ่งเรืองตะวันออก 445.23           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 35/64 ลว 24  พฤศจิกายน 2563

จํานวน 1 รายการ จํากัด จํากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

14 ซื้อวัสดุการเกษตร 37,020.00         37,020.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 37,020.00       บริษัท  ไอดัก  จํากัด 37,020.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 4 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0003/2564

ลว 18  พฤศจิกายน  2563

15 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,300.00           1,300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 1,300.00         บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 1,300.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 37/64 ลว 24  พฤศจิกายน 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

16 ซื้อวัสดุการเกษตร 9,114.00           9,114.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 9,114.00         บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 9,114.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0006/2564

ลว 18  พฤศจิกายน  2563

17 ซื้อวัสดุการเกษตร 39,250.00         39,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 39,250.00       บริษัท  ไอดัก  จํากัด 39,250.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 3 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0004/2564

ลว 18  พฤศจิกายน  2563

18 ซื้อวัสดุการเกษตร 9,000.00           9,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 9,000.00         บริษัท  ไอดัก  จํากัด 9,000.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0005/2564

ลว 18  พฤศจิกายน  2563


