
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนธค.62  2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 062/2563 ลว. 2 ธค.62

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

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน  440.00                  440.00       เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 063/2563 ลว. 3 มค.63

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

3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนมค.63  2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 064/2563 ลว. 3 มค.63

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

4 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  168.00                  168.00       เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมไวท์ น้้าด่ืมไวท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 065/2563 ลว. 24 มค.63

168.00                                168.00                                  ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 380.00                  380.00       เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 066/2563 ลว. 30 มค.63

380.00                                380.00                                  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

6 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนกพ.63 2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 067/2563 ลว. 3 กพ.63

2,400.00                              2,400.00                                ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

7 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  668.00                  668.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมอร์ร่ีกรุ๊ป จก. บ.เมอร์ร่ีกรุ๊ป จก. ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 068/2563 ลว. 5 กพ.63

668.00                                668.00                                  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน  597.00                  597.00       เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(ตรัง) บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(ตรัง) ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 069/2563 ลว. 7 กพ.63

597.00                                597.00                                  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

9 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  174.00                  174.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ ร้านอินเตอร์ ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 070/2563 ลว. 12 กพ.63

174.00                                174.00                                  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

10 จ้างเหมาบริการจัดท าป้าย  600.00                  600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพีแอนด์เค ร้านพีแอนด์เค ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 071/2563 ลว. 12 กพ.63

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

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  19,000.00             19,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 072/2563 ลว. 13 กพ.63

19,000.00                            19,000.00                              ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  มนีำคม  2563

วันที่  31  เดอืน  มนีำคม  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  มนีำคม  2563

วันที่  31  เดอืน  มนีำคม  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  400.00                  400.00       เฉพาะเจาะจง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 073/2563 ลว. 13 กพ.63

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

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,440.00               1,440.00     เฉพาะเจาะจง สิริรัตน์ สิริรัตน์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 074/2563 ลว. 13 กพ.63

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

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน  4,870.00               4,870.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 075/2563 ลว. 13 กพ.63

4,870.00                              4,870.00                                ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

15 จ้างเหมาบริการ  880.00                  880.00       เฉพาะเจาะจง สโตนกราฟฟิค สโตนกราฟฟิค ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 076/2563 ลว. 18 กพ.63

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

16 จ้างเหมาจัดท าป้ายท าเนียบ  5,500.00               5,500.00     เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 077/2563 ลว. 19 กพ.63

ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

17 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,570.00               1,570.00     เฉพาะเจาะจง 5,500.00                              5,500.00                                ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 078/2563 ลว. 19 กพ.63

ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

18 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  153,000.00            153,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 079/2563 ลว. 20 มีค.63

153,000.00                           153,000.00                             ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

19 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  216.00                  216.00       เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมไวท์ น้้าด่ืมไวท์ ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 080/2563 ลว. 21 กพ.63

216.00                                216.00                                  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 16,500.00             16,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 081/2563 ลว. 24 กพ.63

16,500.00                            16,500.00                              ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

21 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  9,400.00               9,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ล้อตังค์ ไทร์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.ล้อตังค์ ไทร์ แอนด์ เซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 082/2563 ลว. 25 กพ.63

9,400.00                              9,400.00                                ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

22 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  345.00                  345.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 083/2563 ลว. 25 กพ.63

345.00                                345.00                                  ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  มนีำคม  2563

วันที่  31  เดอืน  มนีำคม  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

23 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  1,655.00               1,655.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 084/2563 ลว. 25 กพ.63

1,655.00                              1,655.00                                ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

24 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,500.00               1,500.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 085/2563 ลว. 26 กพ.63

1,500.00                              1,500.00                                ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

25 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  25,620.68             25,620.68   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 086/2563 ลว .2 มีค.63

25,620.68                            25,620.68                              ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

26 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  1,981.96               1,981.96     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 087/2563 ลว. 2 มีค.63

1,981.96                              1,981.96                                ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

27 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  24,968.51             24,968.51   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 088/2563 ลว. 2 มีค.63

24,968.51                            24,968.51                              ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

28 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง  315.65                  315.65       เฉพาะเจาะจง ไทยรุ่งเรืองโลหะภัณฑ์ ไทยรุ่งเรืองโลหะภัณฑ์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 089/2563 ลว. 2 มีค.63

315.65                                315.65                                  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

29 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  300.00                  300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพานิช ร้านไทยพานิช ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 090/2563 ลว. 2 มีค.63

300.00                                300.00                                  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

30 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง  130.00                  130.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เคหะภัณฑ์ ร้าน ช.เคหะภัณฑ์ ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 091/2563 ลว. 2 มีค.63

130.00                                130.00                                  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน  571.00                  571.00       เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ ดี ไอ วาย (กรุงเทพ) จก. บ.มิสเตอร์ ดี ไอ วาย (กรุงเทพ) จก. ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 092/2563 ลว. 2 มีค.63

571.00                                571.00                                  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

32 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม  13,280.00             13,280.00   เฉพาะเจาะจง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 093/2563 ลว. 4 มีค.63

13,280.00                            13,280.00                              ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

33 ซ้ือเนื้อตัวอย่าง  600.00                  600.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ผกามาศ ศักด์ิน้อย น.ส.ผกามาศ ศักด์ิน้อย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 094/2563 ลว. 9 มีค.63

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



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  มนีำคม  2563

วันที่  31  เดอืน  มนีำคม  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

34 ซ้ือเนื้อตัวอย่าง  525.00                  525.00       เฉพาะเจาะจง นายจริชัย ไทรงาม นายจริชัย ไทรงาม ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 095/2563 ลว. 9 มีค.63

525.00                                525.00                                  ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

35 ซ้ือเนื้อตัวอย่าง  525.00                  525.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.อรวรรณ เค่ียมพันธ์ น.ส.อรวรรณ เค่ียมพันธ์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 096/2563 ลว. 9 มีค.63

525.00                                525.00                                  ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

36 ซ้ือเนื้อตัวอย่าง  525.00                  525.00       เฉพาะเจาะจง นางจุรีวรรณ์ เค่ียมพันธ์ นางจุรีวรรณ์ เค่ียมพันธ์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 097/2563 ลว. 9 มีค.63

525.00                                525.00                                  ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

37 ซ้ือเนื้อตัวอย่าง  450.00                  450.00       เฉพาะเจาะจง นางพยงค์ จวงจอง นางพยงค์ จวงจอง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 098/2563 ลว. 9 มีค.63

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

38 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  6,760.00               6,760.00     เฉพาะเจาะจง อู่เฉลิมชัย อู่เฉลิมชัย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 099/2563 ลว. 10 มีค.63

6,760.00                              6,760.00                                ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

39 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,300.00               1,300.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 100/2563 ลว. 10 มีค.63

1,300.00                              1,300.00                                ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

40 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,650.00               1,650.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 101/2563 ลว. 13 มีค.63

1,650.00                              1,650.00                                ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน  135.00                  135.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมศิลป์ตรัง ร้านเฉลิมศิลป์ตรัง ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 102/2563 ลว. 18 มีค.63

135.00                                135.00                                  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

42 ซ้ือวัสดุการเกษตร 120,000.00            120,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาเธอร์ แอนด์ แมทธิว (4289) จก. บ.อาเธอร์ แอนด์ แมทธิว (4289) จก. ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 103/2563 ลว. 19 มีค.63

120,000.00                           120,000.00                             ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

43 ซ้ือวัสดุการเกษตร  6,000.00               6,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วัฒน์ปศุโภชน์ ร้าน ส.วัฒน์ปศุโภชน์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 104/2563 ลว. 19 มีค.63

6,000.00                              6,000.00                                ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

44 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  800.00                  800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 105/2563 ลว. 20 มีค.63

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



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  มนีำคม  2563

วันที่  31  เดอืน  มนีำคม  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

45 ซ้ือวัสดุการเกษตร  20,000.00             20,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วัฒน์ปศุโภชน์ ร้าน ส.วัฒน์ปศุโภชน์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 106/2563 ลว. 24 มีค.63

20,000.00                            20,000.00                              ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

46 ซ้ือเวชภัณฑ์  2,500.00               2,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านครบเคร่ือง ร้านครบเคร่ือง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 107/2563 ลว. 26 มีค.63

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


