
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 0022/2564 

ลว  29  เมษายน  2564

2 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 1,000.00           1,000.00          เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 1,000.00         ยัวร์คอม  ตราด 1,000.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 233/64 ลว 7 มิถุนายน 2564

จํานวน 1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 7,000.00           7,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 7,000.00         บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 7,000.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 236/64 ลว 7 มิถุนายน 2564

จํานวน  1  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

4 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,500.00           1,295.00          เฉพาะเจาะจง ร้านดอนจวนแก๊ส 1,295.00         ร้านดอนจวนแก๊ส 1,295.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 237/64 ลว 7 มิถุนายน 2564

จํานวน  1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 4,500.00           4,500.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 4,500.00         บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 4,500.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 238/64 ลว 7 มิถุนายน 2564

จํานวน  2  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

6 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 239/64 ลว 7 มิถุนายน 2564

(บต 5794) จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

7 ซื้อวัสดุการเกษตร 300.00             204.00             เฉพาะเจาะจง สัตวแพทย์เมืองตราด 204.00           สัตวแพทย์เมืองตราด 204.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 240/64 ลว 7 มิถุนายน 2564

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

8 ซื้อวัสดุการเกษตร 11,240.00         11,240.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 11,240.00       บริษัท  ไอดัก  จํากัด 11,240.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0027/2564

ลว 10  มิถุนายน  2564

9 ซื้อวัสดุการเกษตร 14,440.00         14,440.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 14,440.00       บริษัท  ไอดัก  จํากัด 14,440.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 3 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0028/2564

ลว 10  มิถุนายน  2564

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย เลข
ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

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

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

10 ซื้อวัสดุการเกษตร 4,000.00           3,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 3,900.00         บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 3,900.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 244/64 ลว 16 มิถุนายน 2564

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุการเกษตร 1,300.00           1,300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 1,300.00         บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 1,300.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 244/64 ลว 16 มิถุนายน 2564

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 200.00             200.00             เฉพาะเจาะจง สัตวแพทย์เมืองตราด 200.00           สัตวแพทย์เมืองตราด 200.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 245/64 ลว 16 มิถุนายน 2564

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ


