
แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท)

1 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด 7,000.00           7,000.00          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 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 9,000.00           9,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม -                บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 9,000.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 55/64 ลว 3 ธันวาคม 2563

จํานวน  2  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

4 ซื้อวัสดุการเกษตร 6,000.00           5,960.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณพาณิชย์ 5,960.00         ร้านสุวรรณพาณิชย์ 5,960.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 56/64 ลว 3  ธันวาคม  2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 400.00             400.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เจริญชัยมอเตอร์ 400.00           ร้าน ช.เจริญชัยมอเตอร์ 400.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 57/64 ลว 3 ธันวาคม  2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

6 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 1,500.00           1,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 1,500.00         หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 1,500.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 62/64 ลว 16 ธันวาคม 2563

แบบข้อแข็ง (ครุภัณฑ์เลขที่ 09-006-00955 (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

-00 ) (จํานวน  1  รายการ)

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,000.00           2,730.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 2,730.00         ร้านบูรณะพาณิชย์ 2,730.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 63/64 ลว 16 ธันวาคม 2563

จํานวน 2 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

8 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ฯ 2,000.00           1,790.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวัฒน์ เอ็น.เค.ที. จํากัด 1,790.00         บริษัท นิวัฒน์ เอ็น.เค.ที. จํากัด 1,790.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 64/64 ลว 16 ธันวาคม 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

9 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอวนลากปลา 800.00             800.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอนงค์  แปงทอง 800.00           นางสาวอรอนงค์  แปงทอง 800.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 65/64 ลว 16 ธันวาคม 2563

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย เลข
ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  31   เดือน  ธันวาคม  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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  31   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

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

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

10 จ้างเหมาบริการพันไดมอเตอร์ 3 แรง 3 เฟส 2,500.00           2,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 2,500.00         หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 2,500.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 66/64 ลว 16 ธันวาคม 2563

(ครุภัณฑ์เลขที่ 1516-0304-0020 ) (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

(จํานวน  1  รายการ)

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ 3 เฟส 1,500.00           1,240.00          เฉพาะเจาะจง หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 1,240.00         หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 1,240.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 66/64 ลว 16 ธันวาคม 2563

3 แรง (ครุภัณฑ์เลขที่ 1516-0304-0014) (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

(จํานวน  1  รายการ)


