
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  4,700.00                     4,700.00     เฉพาะเจาะจง สมนึกออโต้แอร์ สมนึกออโต้แอร์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 022/2564 ลว. 26 ตค.63

4,700.00                             4,700.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน  700.00                        700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบุหงา ออคิด ร้านบุหงา ออคิด ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 023/2564 ลว. 9 พย.63

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

3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนธค.63  2,400.00                     2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 024/2564 ลว. 1 ธค.63

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

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  14,236.49                    14,236.49   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 025/2564 ลว. 3 ธค.63

14,236.49                           14,236.49                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  5,000.00                     5,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 026/2564 ลว. 3 ธค.63

5,000.00                             5,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

6 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  2,000.00                     2,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 027/2564 ลว. 3 ธค.63

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

7 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  1,000.00                     1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ.ท.ีเอส.คอมพิวเตอร์ ร้าน ไอ.ท.ีเอส.คอมพิวเตอร์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 028/2564 ลว. 3 ธค.63

1,000.00                             1,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน  1,500.00                     1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบุหงา ออคิด ร้านบุหงา ออคิด ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 029/2564 ลว. 4 ธค.63

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

9 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,400.00                     1,400.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 030/2564 ลว. 8 ธค.63

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

10 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  4,610.00                     4,610.00     เฉพาะเจาะจง สมนึกออโต้แอร์ สมนึกออโต้แอร์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 031/2564 ลว. 14 ธค.63

4,610.00                             4,610.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

11 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  2,800.00                     2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านช่างเอแบตเตอร่ี ร้านช่างเอแบตเตอร่ี ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 032/2564 ลว. 22 ธค.63

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

12 ซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 90,000.00                    90,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท น าทิศไทย จ ากัด บริษัท น าทิศไทย จ ากัด ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 033/2564 ลว. 4 มค.64

90,000.00                           90,000.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มกรำคม 2564

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มกรำคม 2564

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

13 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  2,900.00                     2,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเชาว์พาณิชย์ ร้านเชาว์พาณิชย์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 034/2564 ลว. 8 มค.64

2,900.00                             2,900.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

14 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ  1,350.00                     1,350.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 035/2564 ลว. 8 มค.64

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

15 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม  6,000.00                     6,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 036/2564 ลว. 11 มค.64

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

16 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ  1,350.00                     1,350.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 037/2564 ลว. 13 มค.64

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

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน  800.00                        800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 038/2564 ลว. 29 ธค.63

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


