
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนสค.63  2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 200/2563 ลว. 31 กค.63

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

2 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  800.00                  800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 201/2563 ลว. 31 กค.63

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

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  4,000.00               4,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 202/2563 ลว. 1 สค.63

4,000.00                             4,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  4,000.00               4,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 203/2563 ลว. 1 สค.63

4,000.00                             4,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  6,440.00               6,440.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 204/2563 ลว. 1 สค.63

6,440.00                             6,440.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

6 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  12,200.00             12,200.00   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 205/2563 ลว. 1 สค.63

12,200.00                           12,200.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

7 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  4,630.00               4,630.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 206/2563 ลว. 1 สค.63

4,630.00                             4,630.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

8 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  3,150.00               3,150.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 207/2563 ลว. 1 สค.63

3,150.00                             3,150.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

9 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  209.54                  209.54       เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 208/2563 ลว. 1 สค.63

209.54                                209.54                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

10 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  7,982.20               7,982.20     เฉพาะเจาะจง กมลการช่าง กมลการช่าง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 209/2563 ลว. 6 สค.63

7,982.20                             7,982.20                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

11 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  3,950.00               3,950.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 210/2563 ลว. 10 สค.63

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

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน  2563

วันที่  30  เดอืน  กันยำยน  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน  2563

วันที่  30  เดอืน  กันยำยน  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  200.00                  200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ป.ยางยนต์ ออโต้แม็ค หจก.ป.ยางยนต์ ออโต้แม็ค ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 211/2563 ลว. 11 สค.63

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

13 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ  1,350.00               1,350.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวรรธนะการไฟฟ้า ร้านวรรธนะการไฟฟ้า ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 212/2563 ลว. 14 สค.63

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

14 ซ้ือวัสดุส าหรับการฝึกอบรม  3,600.00               3,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิสภา ด าคง น.ส.อภิสภา ด าคง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 213/2563 ลว. 18 สค.63

3,600.00                             3,600.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

15 ซ้ือวัสดุส าหรับการฝึกอบรม  800.00                  800.00       เฉพาะเจาะจง นายทวีป สูงสุทธิ์ นายทวีป สูงสุทธิ์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 214/2563 ลว. 18 สค.63

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

16 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  400.00                  400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 215/2563 ลว. 18 สค.63

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

17 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนกย.63 2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 216/2563 ลว. 31 สค.63

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

18 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 320.00                  320.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 217/2563 ลว. 1 กย.63

320.00                                320.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

19 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  26,210.00             26,210.00   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 218/2563 ลว. 1 กย.63

26,210.00                           26,210.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

20 จ้างเหมาเข้าเล่มสันกาว  360.00                  360.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 219/2563 ลว. 16 กย.63

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

21 จ้างเหมาจัดท าป้าย  3,000.00               3,000.00     เฉพาะเจาะจง โจโจ้อาร์ต โจโจ้อาร์ต ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 220/2563 ลว. 16 กย.63

3,000.00                             3,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

22 จ้างเหมาจัดท าป้าย  2,000.00               2,000.00     เฉพาะเจาะจง โจโจ้อาร์ต โจโจ้อาร์ต ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 221/2563 ลว. 16 กย.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 กันยำยน  2563

วันที่  30  เดอืน  กันยำยน  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

23 จ้างเหมาจัดท าป้าย  3,650.00               3,650.00     เฉพาะเจาะจง โจโจ้อาร์ต โจโจ้อาร์ต ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 222/2563 ลว. 16 กย.63

3,650.00                             3,650.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

24 จ้างเหมาจัดท าป้าย  1,750.00               1,750.00     เฉพาะเจาะจง โจโจ้อาร์ต โจโจ้อาร์ต ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 223/2563 ลว. 16 กย.63

1,750.00                             1,750.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

25 จ้างเหมาซ่อมกุญแจรถยนต์ราชการ  400.00                  400.00       เฉพาะเจาะจง แม่นางกวักกุญแจทอง แม่นางกวักกุญแจทอง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 224/2563 ลว. 18 กย.63

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

26 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,350.00               1,350.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 225/2563 ลว. 19 กย.63

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

27 จ้างเหมาท าตรายาง  650.00                  650.00       เฉพาะเจาะจง สโตนกราฟฟิค สโตนกราฟฟิค ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 226/2563 ลว. 21 กย.63

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

28 ซ้ือวันสดุส านักงาน  2,026.00               2,026.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 227/2563 ลว. 22 กย.63

2,026.00                             2,026.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน  428.00                  428.00       เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(ตรัง) บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(ตรัง) ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 228/2563 ลว. 22 กย.63

428.00                                428.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

30 ซ้ือวัสดุการเกษตร  9,800.00               9,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 229/2563 ลว. 23 กย.63

9,800.00                             9,800.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

31 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  1,984.00               1,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 230/2563 ลว. 23 กย.63

1,984.00                             1,984.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

32 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  420.00                  420.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 231/2563 ลว. 23 กย.63

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

33 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  1,135.00               1,135.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 232/2563 ลว. 23 กย.63

1,135.00                             1,135.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน  2563

วันที่  30  เดอืน  กันยำยน  พ.ศ.  2563

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

34 ซ้ือวัสดุการเกษตร  6,500.00               6,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 233/2563 ลว. 23 กย.63

6,500.00                             6,500.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

35 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  30,000.00             30,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 234/2563 ลว. 23 กย.63

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

36 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  249.00                  249.00       เฉพาะเจาะจง บ. เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ ากัด บ. เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ ากัด ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 235/2563 ลว. 23 กย.63

249.00                                249.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน  170.00                  170.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสิริบรรณเคร่ืองเขียน ร้านสิริบรรณเคร่ืองเขียน ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 236/2563 ลว. 23 กย.63

170.00                                170.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน  100.00                  100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสิริบรรณเคร่ืองเขียน ร้านสิริบรรณเคร่ืองเขียน ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 237/2563 ลว. 23 กย.63

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

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน  220.00                  220.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสิริบรรณเคร่ืองเขียน ร้านสิริบรรณเคร่ืองเขียน ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 238/2563 ลว. 23 กย.63

220.00                                220.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

40 จ้างเหมาจัดท าส่ือ  3,730.00               3,730.00     เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 239/2563 ลว. 24 กย.63

3,730.00                             3,730.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

41 จ้างเหมาจัดท าส่ือ  12,000.00             12,000.00   เฉพาะเจาะจง โจโจ้อาร์ต โจโจ้อาร์ต ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 240/2563 ลว. 24 กย.63

12,000.00                           12,000.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

42 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  2,100.00               2,100.00     เฉพาะเจาะจง นายวิจิตร อึ่งซุ่ย นายวิจิตร อึ่งซุ่ย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 241/2563 ลว. 24 กย.63

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

43 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  3,450.00               3,450.00     เฉพาะเจาะจง นายวิจิตร อึ่งซุ่ย นายวิจิตร อึ่งซุ่ย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 242/2563 ลว. 25 กย.63

3,450.00                             3,450.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)


