
แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท)

1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200.00             155.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงสยาม 155.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสงสยาม 155.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 279/64 ลว 6 สิงหาคม 2564

จํานวน  2  รายการ ซัพพลาย  สํานักงานใหญ่ ซัพพลาย  สํานักงานใหญ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

2 ซื้อวัสดุการเกษตร 23,800.00         23,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 23,800.00       บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 23,800.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0033/2564

ลว 3 สิงหาคม  2564

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 5,000.00           5,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 5,000.00         บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 5,000.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 281/64 ลว 6 สิงหาคม 2564

จํานวน  2  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

4 ซื้อวัสดุการเกษตร 4,200.00           4,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 4,200.00         บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 4,200.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 282/64 ลว 6 สิงหาคม 2564

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00           2,890.00          เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 2,890.00         ยัวร์คอม  ตราด 2,890.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 283/64 ลว 6 สิงหาคม 2564

จํานวน 1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

6 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องสํารองไฟ 1,400.00           1,400.00          เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 1,400.00         ยัวร์คอม  ตราด 1,400.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 284/64 ลว 6 สิงหาคม 2564

และเครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 2  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

7 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,000.00           910.00             เฉพาะเจาะจง หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 910.00           หจก. เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด 910.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 285/64 ลว 6 สิงหาคม 2564

จํานวน  1  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

8 ซื้อวัสดุการเกษตร 300.00             212.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 212.00           บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 212.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 286/64 ลว 6 สิงหาคม 2564

จํานวน  1  รายการ ซิลเทม  จํากัด ซิลเทม  จํากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

9 ซื้อวัสดุการเกษตร 4,900.00           4,875.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 4,875.00         บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 4,875.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 287/64 ลว 6 สิงหาคม 2564

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

10 ซื้อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 12,000.00         12,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวัฒน์ เอ็น.เค.ที. จํากัด 12,000.00       บริษัท นิวัฒน์ เอ็น.เค.ที. จํากัด 12,000.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0032/2564 

ลว  2  สิงหาคม  2564

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย เลข
ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  31   เดือน สิงหาคม  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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564

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

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,800.00           3,780.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 3,780.00         บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 3,780.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 289/64 ลว 6 สิงหาคม 2564

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,000.00           1,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,000.00         ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,000.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 290/64 ลว 6 สิงหาคม 2564

จํานวน 6 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

13 ซื้อวัสดุการเกษตร 4,500.00           4,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 4,500.00         บริษัท  ไอดัก  จํากัด 4,500.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 293/64 ลว 6 สิงหาคม 2564

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

14 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,000.00           2,290.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 2,290.00         บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 2,290.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 294/64 ลว 6 สิงหาคม 2564

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ 4,000.00           4,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 4,000.00         บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม 4,000.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 295/64 ลว 6 สิงหาคม 2564

จํานวน  2  รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,500.00           4,429.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ 4,429.80         บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ 4,429.80         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 297/64 ลว 6 สิงหาคม 2564

จํานวน 1 ราการ จํากัด  (สํานักงานใหญ่) จํากัด  (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

17 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 4,000.00           3,700.00          เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 3,700.00         ยัวร์คอม  ตราด 3,700.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 299/64 ลว 11 สิงหาคม 2564

จํานวน 1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,500.00           3,275.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 3,275.00         ร้านบูรณะพาณิชย์ 3,275.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 304/64 ลว 19 สิงหาคม 2564

จํานวน 8 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,500.00           1,222.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,222.00         ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,222.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 304/64 ลว 19 สิงหาคม 2564

จํานวน 8 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

19 ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ 900.00             900.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  สามสอดีซายน์ 900.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัด  สามสอดีซายน์ 900.00           พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 305/64 ลว 19 สิงหาคม 2564

จํานวน 1 รายการ (สํานักงานใหญ่) (สํานักงานใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

20 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,500.00           1,295.00          เฉพาะเจาะจง ร้านดอนจวนแก๊ส 1,295.00         ร้านดอนจวนแก๊ส 1,295.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 307/64 ลว 19 สิงหาคม 2564

จํานวน  1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ



แบบ  สขร. 1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท)
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของเอกสารเบิกจ่าย เลข

ฎีกาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด

วันที่  31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564

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

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 23,000.00         21,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวัฒน์ เอ็น.เค.ที. จํากัด 22,641.20       บริษัท นิวัฒน์ เอ็น.เค.ที. จํากัด 22,641.20       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0034/2564 

ลว  9  สิงหาคม  2564

22 ซื้อวัสดุการเกษตร 28,960.00         28,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 28,960.00       บริษัท  ต้นเกษตร  จํากัด 28,960.00       พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 4 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0035/2564

ลว  19  สิงหาคม  2564

23 ซื้อวัสดุการเกษตร 5,400.00           5,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 5,400.00         บริษัท  ไอดัก  จํากัด 5,400.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ใบสั่งซื้อเลขที่  ศพจ.ตราด

จํานวน 2 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ 0036/2564

ลว  19  สิงหาคม  2564

24 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,100.00           1,050.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดัก  จํากัด 1,050.00         บริษัท  ไอดัก  จํากัด 1,050.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 312/64 ลว 24 สิงหาคม 2564

จํานวน 1 รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,500.00           2,490.00          เฉพาะเจาะจง ยัวร์คอม  ตราด 2,490.00         ยัวร์คอม  ตราด 2,490.00         พิจารณาแล้วราคาแหมาะสมและ ฎ 314/64 ลว 24 สิงหาคม 2564

จํานวน 1  รายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ


