
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาจัดท าป้าย  300.00                  300.00       เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 107/2563 ลว. 17 กพ.63

300.00                                300.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนมีค.63  2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 108/2563 ลว. 2 มีค.63

2,400.00                             2,400.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน  440.00                  440.00       เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 109/2563 ลว. 2 มีค.63

440.00                                440.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

4 จ้างเหมาจัดท าป้าย  600.00                  600.00       เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 110/2563 ลว. 19 มีค.63

600.00                                600.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

5 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ฯ  1,000.00               1,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสุภารัตน์ สามทอง นางสุภารัตน์ สามทอง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 111/2563 ลว. 20 มีค.63

1,000.00                             1,000.00                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

6 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ฯ  1,000.00               1,000.00     เฉพาะเจาะจง นางวิชยา มากเขียว นางวิชยา มากเขียว ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 112/2563 ลว. 20 มีค.63

1,000.00                             1,000.00                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

7 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ฯ  1,000.00               1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ แสงศรีจันทร์ นายประเสริฐ แสงศรีจันทร์ ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 113/2563 ลว. 20 มีค.63

1,000.00                             1,000.00                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

8 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ฯ  1,000.00               1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ สิงห์อินทร์ นายกิตติศักด์ิ สิงห์อินทร์ ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 114/2563 ลว. 20 มีค.63

1,000.00                             1,000.00                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

9 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ฯ  1,000.00               1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมพร ทองดียิ่ง นายสมพร ทองดียิ่ง ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 115/2563 ลว. 20 มีค.63

1,000.00                             1,000.00                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

10 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ฯ  1,000.00               1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสารา ไกรสุทธิ์ นายสารา ไกรสุทธิ์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 116/2563 ลว. 20 มีค.63

1,000.00                             1,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

11 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ฯ  1,000.00               1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักด์ิ ราชเดิม นายเกียรติศักด์ิ ราชเดิม ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 117/2563 ลว. 20 มีค.63

1,000.00                             1,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  เมษำยน  2563

วันที่  30  เดอืน  เมษำยน  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  เมษำยน  2563

วันที่  30  เดอืน  เมษำยน  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ฯ  1,000.00               1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ น้อยกูต นายสมบัติ น้อยกูต ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 118/2563 ลว. 20 มีค.63

1,000.00                             1,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

13 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ฯ  1,000.00               1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายมนชัย เรือนแก้ว นายมนชัย เรือนแก้ว ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 119/2563 ลว. 20 มีค.63

1,000.00                             1,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

14 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ฯ  1,000.00               1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธวัฒน์พล จิรโรจน์กุลภูดิท นายธวัฒน์พล จิรโรจน์กุลภูดิท ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 120/2563 ลว. 20 มีค.63

1,000.00                             1,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

15 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ฯ  5,000.00               5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธวัฒน์พล จิรโรจน์กุลภูดิท นายธวัฒน์พล จิรโรจน์กุลภูดิท ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 121/2563 ลว. 20 มีค.63

5,000.00                             5,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  350.00                  350.00       เฉพาะเจาะจง เขื่อนเพชรคอมพิวเตอร์ เขื่อนเพชรคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 122/2563 ลว. 20 มีค.63

350.00                                350.00                                 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

17 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  638.10                  638.10       เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 123/2563 ลว. 25 มีค.63

638.10                                638.10                                 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

18 ซ้ือเวชภัณฑ์  7,500.00               7,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไลฟสต็อกอิมพรู๊เม้นท์ จก. บ.ไลฟสต็อกอิมพรู๊เม้นท์ จก. ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 124/2563 ลว. 27 มีค.63

7,500.00                             7,500.00                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

19 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  428.00                  428.00       เฉพาะเจาะจง กมลการช่าง กมลการช่าง ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 125/2563 ลว. 30 มีค.63

428.00                                428.00                                 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

20 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์  300.00                  300.00       เฉพาะเจาะจง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 126/2563 ลว. 31 มีค.63

300.00                                300.00                                 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

21 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  3,000.00               3,000.00     เฉพาะเจาะจง เชาว์พาณิชย์ เชาว์พาณิชย์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 127/2563 ลว. 3 เมย.63

3,000.00                             3,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

22 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  350.00                  350.00       เฉพาะเจาะจง เขื่อนเพชรคอมพิวเตอร์ เขื่อนเพชรคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 128/2563 ลว. 14 เมย.63

350.00                                350.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  เมษำยน  2563

วันที่  30  เดอืน  เมษำยน  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

23 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  711.00                  711.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ ากัด ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 129/2563 ลว. 15 เมย.63

711.00                                711.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)


