
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  1,045.00                1,045.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จก. บ.ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จก. ไม่เกนิวงเงิน 049/2562 ลว. 14 พย.61

1,045.00                                    1,045.00                               งบประมาณและราคากลาง

2 ซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 24,327.15              24,327.15   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. ไม่เกนิวงเงิน 050/2562 ลว. 3 ธค.61

24,327.15                                  24,327.15                             งบประมาณและราคากลาง

3 จา้งเหมาส่งตัวอยา่ง  320.00                  320.00        เฉพาะเจาะจง นายอธวิฒัน์ ศรีกระจา่ง นายอธวิฒัน์ ศรีกระจา่ง ไม่เกนิวงเงิน 051/2562 ลว. 4 ธค.61

320.00                                      320.00                                 งบประมาณและราคากลาง

4 จา้งเหมาท้าป้ายไวนิล  300.00                  300.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน นโม ดีไซน์ ร้าน นโม ดีไซน์ ไม่เกนิวงเงิน 052/2562 ลว. 17 ธค.61

300.00                                      300.00                                 งบประมาณและราคากลาง

5 จา้งเหมาท้าป้ายไวนิล  2,400.00                2,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตไลท์ ร้านสปอร์ตไลท์ ไม่เกนิวงเงิน 053/2562 ลว. 19 ธค.61

2,400.00                                    2,400.00                               งบประมาณและราคากลาง

6 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม  2,400.00                2,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเป๋าเงิน ร้านเป๋าเงิน ไม่เกนิวงเงิน 054/2562 ลว. 19 ธค.61

2,400.00                                    2,400.00                               งบประมาณและราคากลาง

7 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม  600.00                  600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ไม่เกนิวงเงิน 055/2562 ลว. 19 ธค.61

600.00                                      600.00                                 งบประมาณและราคากลาง

8 จา้งเหมาส่งตัวอยา่ง  720.00                  720.00        เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย ถนอมใจ นายฉลองชัย ถนอมใจ ไม่เกนิวงเงิน 056/2562 ลว. 19 ธค.61

720.00                                      720.00                                 งบประมาณและราคากลาง

9 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์  1,980.00                1,980.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจไุรวรรณ ภกัดีเรือง นางสาวจไุรวรรณ ภกัดีเรือง ไม่เกนิวงเงิน 057/2562 ลว. 19 ธค.61

1,980.00                                    1,980.00                               งบประมาณและราคากลาง

10 ซ้ือซากไกไ่ข ่ 1,080.00                1,080.00     เฉพาะเจาะจง นายสุทัศนื เยี้ยนประยงค์ นายสุทัศนื เยี้ยนประยงค์ ไม่เกนิวงเงิน 058/2562 ลว. 19 ธค.61

1,080.00                                    1,080.00                               งบประมาณและราคากลาง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม 2562

วันที่  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2562

ราคากลางล้าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม 2562

วันที่  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2562

ราคากลางล้าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

11 ซ้ือซากไกไ่ข ่ 1,080.00                1,080.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวนลินา คงหนู นางสาวนลินา คงหนู ไม่เกนิวงเงิน 059/2562 ลว. 19 ธค.61

1,080.00                                    1,080.00                               งบประมาณและราคากลาง

12 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว  525.00                  525.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ ากดั บ.เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ ากดั ไม่เกนิวงเงิน 060/2562 ลว. 26 ธค.61

525.00                                      525.00                                 งบประมาณและราคากลาง

13 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ 250.00                  250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแม่นางกวกักญุแจทอง ร้านแม่นางกวกักญุแจทอง ไม่เกนิวงเงิน 061/2562 ลว. 26 ธค.61

250.00                                      250.00                                 งบประมาณและราคากลาง

14 จา้งเหมาซ่อมารถยนต์ราชการ  1,300.00                1,300.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วสิ อู่สุเทพเซอร์วสิ ไม่เกนิวงเงิน 062/2562 ลว. 26 ธค.61

1,300.00                                    1,300.00                               งบประมาณและราคากลาง

15 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพค์อมฯ  950.00                  950.00        เฉพาะเจาะจง ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงิน 063/2562 ลว. 27 ธค.61

950.00                                      950.00                                 งบประมาณและราคากลาง

16 ซ้ือวสัดุส้านักงาน 398.00                  398.00        เฉพาะเจาะจง บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ .(ตรัง) บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ .(ตรัง) ไม่เกนิวงเงิน 064/2562 ลว. 28 ธค.61

398.00                                      398.00                                 งบประมาณและราคากลาง

17 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  950.00                  950.00        เฉพาะเจาะจง ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงิน 065/2562 ลว. 3 มค.62

950.00                                      950.00                                 งบประมาณและราคากลาง

18 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  3,000.00                3,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเชาวพ์าณิชย์ ร้านเชาวพ์าณิชย์ ไม่เกนิวงเงิน 066/2562 ลว. 7 มค.62

3,000.00                                    3,000.00                               งบประมาณและราคากลาง

ไม่เกนิวงเงิน


