
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 600.00                  600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 045/2563 ลว. 24 ตค.62

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

2 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 500.00                  500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 046/2563 ลว. 24 ตค.62

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

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,950.00               3,950.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 047/2563 ลว. 25 ตค.62

3,950.00                             3,950.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

4 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 500.00                  500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 048/2563 ลว. 18 พย.62

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

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 5 รายการ 20,398.01             20,398.01   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 049/2563 ลว. 2 มค.63

20,398.01                           20,398.01                             ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

6 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 3 รายการ 7,188.72               7,188.72     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 050/2563 ลว. 2 มค.63

7,188.72                             7,188.72                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

7 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 2,735.36               2,735.36     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 051/2563 ลว. 2 มค.63

2,735.36                             2,735.36                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

8 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 1,997.07               1,997.07     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 052/2563 ลว. 2 มค.63

1,997.07                             1,997.07                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

9 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 600.00                  600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 053/2563 ลว. 6 มค.63

600.00                                600.00                                 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

10 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 200.00                  200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 054/2563 ลว. 8 มค.63

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

11 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ จ านวน 3 รายการ 1,350.00               1,350.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 055/2563 ลว. 16 มค.63

1,350.00                             1,350.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

12 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม จ านวน 1 รายการ 2,000.00               2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนพดล เครือสุข นายนพดล เครือสุข ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 056/2563 ลว. 5 กพ.63

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  กุมภำพันธ์  2563

วันที่  28  เดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  กุมภำพันธ์  2563

วันที่  28  เดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

2,000.00                             2,000.00                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

13 จ้างเหมาส่งตัวอย่าง จ านวน 1 รายการ 960.00                  960.00       เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ พรมเขต นายประวิทย์ พรมเขต ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 057/2563 ลว. 18 กพ.63

960.00                                960.00                                 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

14 จ้างเหมาส่งตัวอย่าง จ านวน 1 รายการ 1,440.00               1,440.00     เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์ เยี้ยนประยงค์ นายสุทัศน์ เยี้ยนประยงค์ ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 058/2563 ลว. 18 กพ.63

1,440.00                             1,440.00                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

15 จ้างเหมาส่งตัวอย่าง จ านวน 1 รายการ 1,440.00               1,440.00     เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  ว่องไวยุทธ์ นายอ าพล  ว่องไวยุทธ์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 059/2563 ลว. 18 กพ.63

1,440.00                             1,440.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

16 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ จ านวน 3 รายการ 1,300.00               1,300.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 060/2563 ลว. 19 กพ.63

1,300.00                             1,300.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

17 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ จ านวน 2 รายการ 2,500.00               2,500.00     เฉพาะเจาะจง อู่เฉลิมชัย อู่เฉลิมชัย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 061/2563 ลว. 19 กพ.63

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


