
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน  3,750.00                     3,750.00     เฉพาะเจาะจง เลิศชัยออโตเมชั่น เลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 070/2564 ลว. 13 พย.63

3,750.00                             3,750.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน  965.00                        965.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 071/2564 ลว. 21 ธค.63

965.00                                965.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน  3,300.00                     3,300.00     เฉพาะเจาะจง เลิศชัยออโตเมชั่น เลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 072/2564 ลว. 21 ธค.63

3,300.00                             3,300.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ  1,100.00                     1,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กู๊ดมิลด์ หจก.กู๊ดมิลด์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 073/2564 ลว. 6 มค.64

1,100.00                             1,100.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

5 ค่าจ้างเหมาส่งตัวอย่าง  880.00                        880.00       เฉพาะเจาะจง นายสักรินทร์ นิยมเดชา นายสักรินทร์ นิยมเดชา ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 074/2564 ลว. 6 มค.64

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

6 ค่าจ้างเหมาส่งตัวอย่าง  240.00                        240.00       เฉพาะเจาะจง นายสักรินทร์ นิยมเดชา นายสักรินทร์ นิยมเดชา ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 075/2564 ลว. 9 กพ.64

240.00                                240.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

7 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ  300.00                        300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กู๊ดมิลด์ หจก.กู๊ดมิลด์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 076/2564 ลว. 9 กพ.64

300.00                                300.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

8 ซ้ือเนือ้ตัวอย่าง  390.00                        390.00       เฉพาะเจาะจง นายจริชัย ไทรงาม นายจริชัย ไทรงาม ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 077/2564 ลว. 9 กพ.64

390.00                                390.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

9 ซ้ือเนือ้ตัวอย่าง  325.00                        325.00       เฉพาะเจาะจง นางยุพิน เอ้งฉ้วน นางยุพิน เอ้งฉ้วน ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 078/2564 ลว. 9 กพ.64

325.00                                325.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

10 ซ้ือเนือ้ตัวอย่าง  595.00                        595.00       เฉพาะเจาะจง นางจุรีวรรณ์ เค่ียมพันธ์ นางจุรีวรรณ์ เค่ียมพันธ์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 079/2564 ลว. 9 กพ.64

595.00                                595.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

11 ซ้ือเนือ้ตัวอย่าง  510.00                        510.00       เฉพาะเจาะจง นางพยงค์ จวงจอง นางพยงค์ จวงจอง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 080/2564 ลว. 9 กพ.64

510.00                                510.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

12 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนมีค.64  2,400.00                     2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 081/2564 ลว. 25 กพ.64

ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

13 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  2,000.00                     2,000.00     เฉพาะเจาะจง บ. กษิรินทร์ ปิโตรเลียม กรุ๊ป จก. บ. กษิรินทร์ ปิโตรเลียม กรุ๊ป จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 082/2564 ลว. 1 มีค.64

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

14 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  22,350.00                    22,350.00   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 083/2564 ลว. 1 มีค.64

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน เมษำยน 2564

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน เมษำยน 2564

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

22,350.00                           22,350.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

15 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  2,000.00                     2,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 084/2564 ลว. 1 มีค.64

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

16 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  200.00                        200.00       เฉพาะเจาะจง นายชัยพรรณ์ อ่อนละมูล นายชัยพรรณ์ อ่อนละมูล ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 085/2564 ลว. 3 มีค.64

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

17 จ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์  400.00                        400.00       เฉพาะเจาะจง เขื่อนเพชรคอมพิวเตอร์ เขื่อนเพชรคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 086/2564 ลว. 15 มีค.64

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

18 จ้างเหมาบริการจัดท าเอกสาร  1,750.00                     1,750.00     เฉพาะเจาะจง อิ๊งแท้งค์เมืองตรัง อิ๊งแท้งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 087/2564 ลว. 15 มีค.64

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

19 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม  1,200.00                     1,200.00     เฉพาะเจาะจง เลิศชัยออโตเมชั่น เลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 088/2564 ลว. 18 มีค.64

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

20 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  3,020.00                     3,020.00     เฉพาะเจาะจง อู่นงค์คาร์เซอร์วิส อู่นงค์คาร์เซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 089/2564 ลว. 18 มีค.64

3,020.00                             3,020.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

21 ซ้ือวัสดุการเกษตร  4,000.00                     4,000.00     เฉพาะเจาะจง จอมทองการเกษตร จอมทองการเกษตร ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 090/2564 ลว. 18 มีค.64

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

22 ค่าจา้งเหมาออกร้าน/ออกบูธ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากปศุสัตว์ 2,000.00                     2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุดดิน ซาชา นายสุดดิน ซาชา ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 091/2564 ลว. 23 มีค.64

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

23 จ้างเหมาบริการ  530.00                        530.00       เฉพาะเจาะจง สโตนกราฟฟิค สโตนกราฟฟิค ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 092/2564 ลว. 26 มีค.64

530.00                                530.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

24 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพมิพฯ์  400.00                        400.00       เฉพาะเจาะจง อิ๊งแท้งค์เมืองตรัง อิ๊งแท้งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 093/2564 ลว. 26 มีค.64

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

25 จ้างเหมาบริการ  3,500.00                     3,500.00     เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ ชุมอักษร นายนรินทร์ ชุมอักษร ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 094/2564 ลว. 26 มีค.64

3,500.00                             3,500.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

26 จ้างเหมาบริการ  3,500.00                     3,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์ คงอินทร์ นายสุทธิพงษ์ คงอินทร์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 095/2564 ลว. 26 มีค.64

3,500.00                             3,500.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

27 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  2,296.24                     2,296.24     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตรังผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จก. บ.โตโยต้าเมืองตรังผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 096/2564 ลว. 29 มีค.64

2,296.24                             2,296.24                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน เมษำยน 2564

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

28 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,550.00                     1,550.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 097/2564 ลว. 30 มีค.64

1,550.00                             1,550.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

29 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,400.00                     1,400.00     เฉพาะเจาะจง อู่นงค์คาร์เซอร์วิส อู่นงค์คาร์เซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 098/2564 ลว. 30 มีค.64

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

30 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ  110.00                        110.00       เฉพาะเจาะจง วรรธนะการไฟฟ้า วรรธนะการไฟฟ้า ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 099/2564 ลว. 9 เมย.64

110.00                                110.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

31 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  2,445.00                     2,445.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 100/2564 ลว. 9 เมย.64

2,445.00                             2,445.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)


