
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาบริการ  1,000.00                1,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวปรีดา ล้วนเส้ง นางสาวปรีดา ล้วนเส้ง ไม่เกนิวงเงิน 027/2562 ลว. 15 ตค.61

1,000.00                                    1,000.00                               งบประมาณและราคากลาง

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน  1,000.00                1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบุหงา ออคิด ร้านบุหงา ออคิด ไม่เกนิวงเงิน 028/2562 ลว. 18 ตค.61

1,000.00                                    1,000.00                               งบประมาณและราคากลาง

3 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  29,882.65              29,882.65   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. ไม่เกนิวงเงิน 029/2562 ลว. 1 พย.61

29,882.65                                  29,882.65                             งบประมาณและราคากลาง

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน 440.00                  440.00        เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย ์จก. บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย ์จก. ไม่เกนิวงเงิน 030/2562 ลว. 1 พย.61

440.00                                      440.00                                 งบประมาณและราคากลาง

5 ซ้ือวสัดุการเกษตร  1,398.00                1,398.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจอมทองการเกษตร ร้านจอมทองการเกษตร ไม่เกนิวงเงิน 031/2562 ลว. 9 พย.61

1,398.00                                    1,398.00                               งบประมาณและราคากลาง

6 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม  480.00                  480.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเป๋าเงิน ร้านเป๋าเงิน ไม่เกนิวงเงิน 032/2562 ลว. 9 พย.61

480.00                                      480.00                                 งบประมาณและราคากลาง

7 จา้งเหมาบริการ  410.00                  410.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสโตนกราฟฟคิ ร้านสโตนกราฟฟคิ ไม่เกนิวงเงิน 033/2562 ลว. 23 พย.61

410.00                                      410.00                                 งบประมาณและราคากลาง

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน  780.00                  780.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ไม่เกนิวงเงิน 034/2562 ลว. 30 พย.61

780.00                                      780.00                                 งบประมาณและราคากลาง

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน  1,504.00                1,504.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ไม่เกนิวงเงิน 035/2562 ลว. 3 ธค.61

1,504.00                                    1,504.00                               งบประมาณและราคากลาง

10 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  300.00                  300.00        เฉพาะเจาะจง นางยพุนิ เอง้ฉว้น นางยพุนิ เอง้ฉว้น ไม่เกนิวงเงิน 036/2562 ลว. 4 ธค.61

300.00                                      300.00                                 งบประมาณและราคากลาง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม  2561

วันที่  28  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.  2561

ราคากลางล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม  2561

วันที่  28  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.  2561

ราคากลางล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

11 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง 400.00                  400.00        เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ สุขหมัน่ นายสมบัติ สุขหมัน่ ไม่เกนิวงเงิน 037/2562 ลว. 4 ธค.61

400.00                                      400.00                                 งบประมาณและราคากลาง

12 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  320.00                  320.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ เค่ียมพนัธ์ นางสาวอรวรรณ เค่ียมพนัธ์ ไม่เกนิวงเงิน 038/2562 ลว. 4 ธค.61

320.00                                      320.00                                 งบประมาณและราคากลาง

13 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  320.00                  320.00        เฉพาะเจาะจง นายชัยทัศน์ บุญญา นายชัยทัศน์ บุญญา ไม่เกนิวงเงิน 039/2562 ลว. 4 ธค.61

320.00                                      320.00                                 งบประมาณและราคากลาง

14 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  400.00                  400.00        เฉพาะเจาะจง นายจริชัย ไทรงาม นายจริชัย ไทรงาม ไม่เกนิวงเงิน 040/2562 ลว. 4 ธค.61

400.00                                      400.00                                 งบประมาณและราคากลาง

15 ซ้ือวสัดุส านักงาน  1,000.00                1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ไม่เกนิวงเงิน 041/2562 ลว. 4 ธค.61

1,000.00                                    1,000.00                               งบประมาณและราคากลาง

16 ซ้ือวสัดุส านักงาน  800.00                  800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้อารีย์ ร้านดอกไม้อารีย์ ไม่เกนิวงเงิน 042/2562 ลว. 4 ธค.61

800.00                                      800.00                                 งบประมาณและราคากลาง

17 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  150.00                  150.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเล้งยางยนต์ ร้านเล้งยางยนต์ ไม่เกนิวงเงิน 043/2562 ลว. 6 ธค.61

150.00                                      150.00                                 งบประมาณและราคากลาง

18 จา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร  315.00                  315.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พปีอ กอ๊ปปี้ ร้าน พปีอ กอ๊ปปี้ ไม่เกนิวงเงิน 044/2562 ลว. 6 ธค.61

315.00                                      315.00                                 งบประมาณและราคากลาง

19 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  200.00                  200.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ไม่เกนิวงเงิน 045/2562 ลว. 7 ธค.61

200.00                                      200.00                                 งบประมาณและราคากลาง

20 ซ้ือวสัดุส านักงาน  108.00                  108.00        เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมไวท์ น้้าด่ืมไวท์ ไม่เกนิวงเงิน 046/2562 ลว. 7 ธค.61

108.00                                      108.00                                 งบประมาณและราคากลาง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม  2561

วันที่  28  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.  2561

ราคากลางล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

21 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  2,620.00                2,620.00     เฉพาะเจาะจง ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงิน 047/2562 ลว. 11 ธค.61

2,620.00                                    2,620.00                               งบประมาณและราคากลาง

22 ซ้ือวสัดุส านักงาน  3,300.00                3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ไม่เกนิวงเงิน 048/2562 ลว. 12 ธค.61

3,300.00                                    3,300.00                               งบประมาณและราคากลาง


