
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 420.00                  420.00       เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 006/2563 ลว. 1 ตค.62

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

2 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 11 รายการ 2,605.00               2,605.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมศิลป์ ร้านธรรมศิลป์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 007/2563 ลว. 2 ตค.62

2,605.00                             2,605.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,050.00               3,050.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 008/2563 ลว. 4 ตค.62

3,050.00                             3,050.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

4 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารฯ จ านวน 1 รายการ 240.00                  240.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารอินเตอร์ ศูนย์ถ่ายเอกสารอินเตอร์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 009/2563 ลว.7 ตค.62

240.00                                240.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

5 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 1 รายการ 3,300.00               3,300.00     เฉพาะเจาะจง เลิศชัยออโตเมชั่น เลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 010/2563 ลว. 7 ตค.62

3,300.00                             3,300.00                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

6 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ จ านวน 3 รายการ 1,350.00               1,350.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 011/2563 ลว. 11 ตค.62

1,350.00                             1,350.00                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,500.00               1,500.00     เฉพาะเจาะจง บุหงาออคิด บุหงาออคิด ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 012/2563 ลว. 11 ตค.62

1,500.00                             1,500.00                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

8 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารฯ จ านวน 1 รายการ 1,920.00               1,920.00     เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารอินเตอร์ ศูนย์ถ่ายเอกสารอินเตอร์ ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 013/2563 ลว. 21 ตค.62

1,920.00                             1,920.00                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,500.00               1,500.00     เฉพาะเจาะจง บุหงาออคิด บุหงาออคิด ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 014/2563 ลว. 21 ตค.62

1,500.00                             1,500.00                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

10 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 360.00                  360.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 015/2563 ลว. 25 ตค.62

360.00                                360.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

11 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 730.00                  730.00       เฉพาะเจาะจง แม่นางกวักกุญแจทอง แม่นางกวักกุญแจทอง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 016/2563 ลว. 29 ตค.62

730.00                                730.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  มกรำคม  2563

วันที่  31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  มกรำคม  2563

วันที่  31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 420.00                  420.00       เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 017/2563 ลว. 1 พย.62

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

13 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 130.00                  130.00       เฉพาะเจาะจง ประสานศักด์ิ วรรณแสงทอง ประสานศักด์ิ วรรณแสงทอง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 018/2563 ลว. 5 พย.62

130.00                                130.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 800.00                  800.00       เฉพาะเจาะจง เลิศชัยออโตเมชั่น เลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 019/2563 ลว. 8 พย.62

800.00                                800.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,300.00               3,300.00     เฉพาะเจาะจง เลิศชัยออโตเมชั่น เลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 020/2563 ลว. 11 พย.62

3,300.00                             3,300.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

16 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 1,080.00               1,080.00     เฉพาะเจาะจง สโตนกราฟฟิค สโตนกราฟฟิค ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 021/2563 ลว. 12 พย.62

1,080.00                             1,080.00                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 700.00                  700.00       เฉพาะเจาะจง บุหงาออคิด บุหงาออคิด ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 022/2563 ลว. 13 พย.62

700.00                                700.00                                 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

18 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 1,000.00               1,000.00     เฉพาะเจาะจง สุนันท์ กระจก-อลูมิเนียม สุนันท์ กระจก-อลูมิเนียม ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 023/2563 ลว. 18 พย.62

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

19 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองคอมฯ จ านวน 1 รายการ 850.00                  850.00       เฉพาะเจาะจง เขื่อนเพชรคอมพิวเตอร์ เขื่อนเพชรคอมพิวเตอร์ ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 024/2563 ลว. 22 พย.62

850.00                                850.00                                 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

20 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 280.00                  280.00       เฉพาะเจาะจง สากลนาฬิกา สากลนาฬิกา ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 025/2563 ลว. 22 พย.62

280.00                                280.00                                 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

21 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,950.00               3,950.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 026/2563 ลว. 26 พย.62

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

22 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 7 รายการ 32,569.78             32,569.78   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 027/2563 ลว. 27 พย.62

32,569.78                           32,569.78                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  มกรำคม  2563

วันที่  31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

23 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ 3,188.60               3,188.60     เฉพาะเจาะจง กมลการช่าง กมลการช่าง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 028/2563 ลว. 27 พย.62

3,188.60                             3,188.60                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

24 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 660.00                  660.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน MR.D.l.Y.(BANGKOK) Co.,Ltd ร้าน MR.D.l.Y.(BANGKOK) Co.,Ltd ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 029/2563 ลว. 28 พย.62

660.00                                660.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

25 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 420.00                  420.00       เฉพาะเจาะจง สวนสุดจิตตรัง สวนสุดจิตตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 030/2563 ลว. 29 พย.62

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

26 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 3 รายการ 7,800.00               7,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 031/2563 ลว. 2 ธค.62

7,800.00                             7,800.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

27 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 147,000.00            147,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไลฟ์สต๊อกอิมพรู๊ฟเม้นท์ จก. บ.ไลฟ์สต๊อกอิมพรู๊ฟเม้นท์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 032/2563 ลว. 2 ธค.62

147,000.00                          147,000.00                            ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

28 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 204.00                  204.00       เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมไวท์ น้้าด่ืมไวท์ ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 033/2563 ลว. 2 ธค.62

204.00                                204.00                                 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 360.00                  360.00       เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 034/2563 ลว. 2 ธค.62

360.00                                360.00                                 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

30 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 146.00                  146.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารอินเตอร์ ศูนย์ถ่ายเอกสารอินเตอร์ ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 035/2563 ลว. 6 ธค.62

146.00                                146.00                                 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

31 จ้างเหมาบริการ จ านวน 3 รายการ 1,140.00               1,140.00     เฉพาะเจาะจง พีแอนด์เค พีแอนด์เค ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 036/2563 ลว. 20 ธค.62

1,140.00                             1,140.00                               ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

32 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมฯ จ านวน 1 รายการ 300.00                  300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมตรัง หจก.มายคอมตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 037/2563 ลว. 25 ธค.62

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

33 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 4 รายการ 3,160.00               3,160.00     เฉพาะเจาะจง วรรธนะการไฟฟ้า วรรธนะการไฟฟ้า ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 038/2563 ลว. 25 ธค.62

3,160.00                             3,160.00                               



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  มกรำคม  2563

วันที่  31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

34 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 240.00                  240.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพันธ์ ตรัง ร้านจักรพันธ์ ตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 039/2563 ลว. 26 ธค.62

240.00                                240.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

35 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 485.00                  485.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโกเล็ก+เจ๊ฝน ร้านโกเล็ก+เจ๊ฝน ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 040/2563 ลว. 26 ธค.62

485.00                                485.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

36 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ จ านวน 3 รายการ 1,350.00               1,350.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 041/2563 ลว. 26 ธค.62

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

37 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ จ านวน 4 รายการ 1,300.00               1,300.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 042/2563 ลว. 8 มค.63

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

38 จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อระบบ LAN จ านวน 1 รายการ 2,675.00               2,675.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที สาขาตรัง บ.ทีโอที สาขาตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 043/2563 ลว. 14 มค.63

2,675.00                             2,675.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

39 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 264.00                  264.00       เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมไวท์ น้้าด่ืมไวท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 044/2563 ลว. 16 มค.63

264.00                                264.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)


