
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน  4,200.00                     4,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 052/2564 ลว. 15 ตค.63

4,200.00                             4,200.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  18,000.00                    18,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 053/2564 ลว. 1 กพ.64

18,000.00                           18,000.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  4,820.00                     4,820.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 054/2564 ลว. 1 กพ.64

4,820.00                             4,820.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

4 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนกพ.64  2,400.00                     2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 055/2564 ลว. 1 กพ.64

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

5 จ้างเหมาบริการ  760.00                        760.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 056/2564 ลว. 5 กพ.64

760.00                                760.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

6 จ้างเหมาบริการ  1,350.00                     1,350.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 057/2564 ลว. 5 กพ.64

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

7 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม  750.00                        750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 058/2564 ลว. 5 กพ.64

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

8 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,600.00                     1,600.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 059/2564 ลว. 8 กพ.64

1,600.00                             1,600.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

9 ซ้ือวัสดุการเกษตร  1,200.00                     1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วัฒน์ปศุโภชน์ ร้าน ส.วัฒน์ปศุโภชน์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 060/2564 ลว. 8 กพ.64

1,200.00                             1,200.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน  1,178.00                     1,178.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 061/2564 ลว. 24 กพ.64

1,178.00                             1,178.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

11 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล  600.00                        600.00       เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 062/2564 ลว. 25 กพ.64

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

12 จ้างเหมาบริการ  4,000.00                     4,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 063/2564 ลว. 1 มีค.64

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

13 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม  3,200.00                     3,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 064/2564 ลว. 1 มีค.64

3,200.00                             3,200.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

14 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,400.00                     1,400.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 065/2564 ลว. 1 มีค.64

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มนีำคม 2564

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มนีำคม 2564

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

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

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน  700.00                        700.00       เฉพาะเจาะจง บุหงา ออคิด บุหงา ออคิด ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 066/2564 ลว. 1 มีค.64

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

16 จ้างเหมาบริการ  430.00                        430.00       เฉพาะเจาะจง สโตนกราฟฟิค สโตนกราฟฟิค ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 067/2564 ลว. 3 มีค.64

430.00                                430.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

17 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  4,810.00                     4,810.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 068/2564 ลว. 8 มีค.64

4,810.00                             4,810.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

18 ซ้ือเวชภัณฑ์  140,000.00                  140,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 069/2564 ลว. 11 มีค.64

140,000.00                          140,000.00                            ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)


