
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนกค.63  2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 163/2563 ลว. 30 มิย.63

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

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  4,940.00               4,940.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 164/2563 ลว. 1 กค.63

4,940.00                             4,940.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  7,200.00               7,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 165/2563 ลว. 1 กค.63

7,200.00                             7,200.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  4,400.00               4,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 166/2563 ลว. 1 กค.63

4,400.00                             4,400.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 167/2563 ลว. 1 กค.63

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

6 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  7,560.00               7,560.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 168/2563 ลว. 1 กค.63

7,560.00                             7,560.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

7 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,420.00               1,420.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 169/2563 ลว. 1 กค.63

1,420.00                             1,420.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

8 จ้างเหมาจัดท าไวนิล  5,830.00               5,830.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิรกร ร้านจิรกร ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 170/2563 ลว. 10 กค.63

5,830.00                             5,830.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

9 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  550.00                  550.00       เฉพาะเจาะจง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 171/2563 ลว. 3 สค.63

550.00                                550.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

10 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม  765.00                  765.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 172/2563 ลว. 3 สค.63

765.00                                765.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

11 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  1,335.00               1,335.00     เฉพาะเจาะจง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 173/2563 ลว. 3 สค.63

1,335.00                             1,335.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน สงิหำคม  2563

วันที่  31  เดอืน  สงิหำคม  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน สงิหำคม  2563

วันที่  31  เดอืน  สงิหำคม  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างเหมาส่งตัวอย่าง  80.00                   80.00         เฉพาะเจาะจง นายสักรินทร์ นิยมเดชา นายสักรินทร์ นิยมเดชา ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 174/2563 ลว. 3 สค.63

80.00                                 80.00                                   ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

13 จ้างเหมาส่งตัวอย่าง  640.00                  640.00       เฉพาะเจาะจง นายสักรินทร์ นิยมเดชา นายสักรินทร์ นิยมเดชา ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 175/2563 ลว. 3 สค.63

640.00                                640.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

14 จ้างเหมาส่งตัวอย่าง 460.00                  460.00       เฉพาะเจาะจง นางพยงค์ จวงจอง นางพยงค์ จวงจอง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 176/2563 ลว. 3 สค.63

460.00                                460.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

15 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ  100.00                  100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กู๊ดมิลค์ หจก.กู๊ดมิลค์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 177/2563 ลว. 3 สค.63

100.00                                100.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

16 จ้างเหมาส่งตัวอย่าง  480.00                  480.00       เฉพาะเจาะจง นางประไพ พรหมมี นางประไพ พรหมมี ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 178/2563 ลว. 3 สค.63

480.00                                480.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

17 จ้างเหมาส่งตัวอย่าง  200.00                  200.00       เฉพาะเจาะจง นางสุริยา ตู้ด า นางสุริยา ตู้ด า ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 179/2563 ลว. 3 สค.63

200.00                                200.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

18 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ  1,100.00               1,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กู๊ดมิลค์ หจก.กู๊ดมิลค์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 180/2563 ลว. 3 สค.63

1,100.00                             1,100.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

19 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,530.00               1,530.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 181/2563 ลว. 4 สค.63

1,530.00                             1,530.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

20 ซ้ือเวชภณัฑ์  46,650.00             46,650.00   เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 182/2563 ลว. 6 สค.63

46,650.00                           46,650.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

21 ซ้ือเวชภณัฑ์  11,500.00             11,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 183/2563 ลว. 6 สค.63

11,500.00                           11,500.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

22 ซ้ือเวชภณัฑ์  2,000.00               2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 184/2563 ลว. 6 สค.63

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



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน สงิหำคม  2563

วันที่  31  เดอืน  สงิหำคม  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

23 จ้างเหมาส่งตัวอย่าง  1,600.00               1,600.00     เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ จันทร์ด้วง นายมานิตย์ จันทร์ด้วง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 185/2563 ลว. 10 สค.63

1,600.00                             1,600.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

24 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ  3,375.00               3,375.00     เฉพาะเจาะจง โรงปูนขาวโชคทวี โรงปูนขาวโชคทวี ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 186/2563 ลว. 10 สค.63

3,375.00                             3,375.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

25 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  9,000.00               9,000.00     เฉพาะเจาะจง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 187/2563 ลว. 11 สค.63

9,000.00                             9,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

26 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์  2,296.24               2,296.24     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จก. บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 188/2563 ลว. 11 สค.63

2,296.24                             2,296.24                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

27 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ  400.00                  400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กู๊ดมิลค์ หจก.กู๊ดมิลค์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 189/2563 ลว. 18 สค.63

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

28 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ  300.00                  300.00       เฉพาะเจาะจง นางจุรีวรรณ์  เค่ียมพันธ์ นางจุรีวรรณ์  เค่ียมพันธ์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 190/2563 ลว. 18 สค.63

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

29 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ  300.00                  300.00       เฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน์ ศรีกระจ่าง นายอธิวัฒน์ ศรีกระจ่าง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 191/2563 ลว. 18 สค.63

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

30 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 275.00                  275.00       เฉพาะเจาะจง นางยุพิน เอ้งฉ้วน นางยุพิน เอ้งฉ้วน ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 192/2563 ลว. 18 สค.63

275.00                                275.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

31 ค่าจ้างเหมาส่งตัวอย่าง  880.00                  880.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ขนส่ง จ ากัด บริษัท ขนส่ง จ ากัด ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 193/2563 ลว. 18 สค.63

880.00                                880.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

32 ซ้ือตัวอย่างผลิตภณัฑ์สัตว์  505.00                  505.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ เค่ียมพันธ์ นางสาวอรวรรณ เค่ียมพันธ์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 194/2563 ลว. 18 สค.63

505.00                                505.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

33 ซ้ือตัวอย่างผลิตภณัฑ์สัตว์ 520.00                  520.00       เฉพาะเจาะจง นางสุริยา ตู้ด า นางสุริยา ตู้ด า ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 195/2563 ลว. 18 สค.63

520.00                                520.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน สงิหำคม  2563

วันที่  31  เดอืน  สงิหำคม  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

34 ซ้ือตัวอย่างผลิตภณัฑ์สัตว์ 405.00                  405.00       เฉพาะเจาะจง นางประไพ พรหมมี นางประไพ พรหมมี ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 196/2563 ลว. 18 สค.63

405.00                                405.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

35 ค่าจ้างเหมาส่งตัวอย่าง  450.00                  450.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ขนส่ง จ ากัด บริษัท ขนส่ง จ ากัด ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 197/2563 ลว. 18 สค.63

450.00                                450.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

36 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ  300.00                  300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กู๊ดมิลค์ หจก.กู๊ดมิลค์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 198/2563 ลว. 18 สค.63

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


