
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  4,370.00               4,370.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 001/2564 ลว. 1 ตค.63

4,370.00                             4,370.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

2 ซ้ือวัสดุน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  15,890.00             15,890.00   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 002/2564 ลว. 1 ตค.63

15,890.00                           15,890.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

3 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  540.00                  540.00       เฉพาะเจาะจง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 003/2564 ลว. 5 ตค.63

540.00                                540.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

4 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,740.00               1,740.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 004/2564 ลว. 6 ตค.63

1,740.00                             1,740.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

5 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  216.00                  216.00       เฉพาะเจาะจง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 005/2564 ลว. 7 ตค.63

216.00                                216.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

6 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  250.00                  250.00       เฉพาะเจาะจง สมนึกออโต้แอร์ สมนึกออโต้แอร์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 006/2564 ลว. 8 ตค.63

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

7 ซ้ือวัสดุส้านักงาน  1,500.00               1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบุหงา ออคิด ร้านบุหงา ออคิด ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 007/2564 ลว. 12 ตค.63

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

8 ซ้ือวัสดุส้านักงาน  1,500.00               1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบุหงา ออคิด ร้านบุหงา ออคิด ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 008/2564 ลว. 22 ตค.63

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

9 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  938.00                  938.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ ากัด บ.เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ ากัด ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 009/2564 ลว. 27 ตค.63

938.00                                938.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

10 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  3,950.00               3,950.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 010/2564 ลว. 30 ตค.63

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

11 ซ้ือวัสดุส้านักงาน  598.00                  598.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(ตรัง) บ.ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(ตรัง) ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 011/2564 ลว. 8 พย.63

598.00                                598.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2563

ราคากลางล้าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2563

ราคากลางล้าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  3,950.00               3,950.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 012/2564 ลว. 13 พย.63

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

13 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  34,000.00             34,000.00   เฉพาะเจาะจง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 013/2564 ลว. 17 พย.63

34,000.00                           34,000.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  38,700.00             38,700.00   เฉพาะเจาะจง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง อิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 014/2564 ลว. 17 พย.63

38,700.00                           38,700.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

15 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,400.00               1,400.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 015/2564 ลว. 27 พย.63

1,400.00                             1,400.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)


