
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  629.10                  629.10       เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 133/2563 ลว. 20 มีค.63

629.10                                629.10                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือนพค.63  2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 134/2563 ลว. 30 เมย.63

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

3 ซ้ือวัสดุน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  11,200.00             11,200.00   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 135/2563 ลว. 1 พค.63

11,200.00                           11,200.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

4 ซ้ือวัสดุน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  1,310.00               1,310.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 136/2563 ลว. 1 พค.63

1,310.00                             1,310.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

5 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ(เนือ้ตัวอย่าง)  375.00                  375.00       เฉพาะเจาะจง นางจุรีวรรณ์ เค่ียมพันธ์ นางจุรีวรรณ์ เค่ียมพันธ์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 137/2563 ลว. 12 มิย.63

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

6 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ(เนือ้ตัวอย่าง)  375.00                  375.00       เฉพาะเจาะจง นางประไพ พรหมมี นางประไพ พรหมมี ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 138/2563 ลว. 12 มิย.63

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

7 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ(ลังโฟม)  700.00                  700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กู๊ดมิลค์ หจก.กู๊ดมิลค์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 139/2563 ลว. 12 มิย.63

700.00                                700.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

8 จ้างเหมาส่งตัวอย่าง  560.00                  560.00       เฉพาะเจาะจง นายชัชชัย ตันอาวัชนการ นายชัชชัย ตันอาวัชนการ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 140/2563 ลว. 12 มิย.63

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

9 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  34,200.00             34,200.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 141/2563 ลว. 23 มิย.63

34,200.00                           34,200.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

10 ซ้ือเวชภณัฑ์  81,500.00             81,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 142/2563 ลว. 23 มิย.63

81,500.00                           81,500.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

11 ซ้ือเวชภณัฑ์  30,000.00             30,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 143/2563 ลว. 25 มิย.63

30,000.00                           30,000.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มถุินำยน  2563

วันที่  30  เดอืน  มถุินำยน  พ.ศ.  2563

ราคากลางล้าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มถุินำยน  2563

วันที่  30  เดอืน  มถุินำยน  พ.ศ.  2563

ราคากลางล้าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 37,500.00             37,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 144/2563 ลว. 25 มิย.63

37,500.00                           37,500.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

13 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  1,250.00               1,250.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 145/2563 ลว. 25 มิย.63

1,250.00                             1,250.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

14 ซ้ือวัสดุน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  7,200.00               7,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 146/2563 ลว. 1 มิย.63

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

15 ซ้ือวัสดุน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 500.00                  500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 147/2563 ลว. 1 มิย.63

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

16 ซ้ือวัสดุน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  2,700.00               2,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 148/2563 ลว. 1 มิย.63

2,700.00                             2,700.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

17 ซ้ือวัสดุน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  9,300.00               9,300.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 149/2563 ลว. 1 มิย.63

9,300.00                             9,300.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

18 ซ้ือวัสดุน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  3,400.00               3,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 150/2563 ลว. 1 มิย.63

3,400.00                             3,400.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

19 จ้างเหมาบริการจัดท้าเอกสาร  1,100.00               1,100.00     เฉพาะเจาะจง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 151/2563 ลว. 8 มิย.63

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


