
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน  440.00                  440.00        เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย ์จก. บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย ์จก. คุณสมบัติตรง 092/2562 ลว. 1 มค.62

440.00                                      440.00                                 ตามขอ้ก าหนด

2 เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร  3,877.35                3,877.35     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จก . บ.เลิศชัย ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จก . คุณสมบัติตรง 093/2562 ลว. 2 มค.62

3,877.35                                    3,877.35                               ตามขอ้ก าหนด

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน  216.00                  216.00        เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมไวท์ น้้าด่ืมไวท์ คุณสมบัติตรง 094/2562 ลว. 1 กพ.62

216.00                                      216.00                                 ตามขอ้ก าหนด

4 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  8,975.87                8,975.87     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. คุณสมบัติตรง 095/2562 ลว. 1 กพ.62

8,975.87                                    8,975.87                               ตามขอ้ก าหนด

5 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 11,143.00              11,143.00   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. คุณสมบัติตรง 096/2562 ลว. 1 กพ.62

11,143.00                                  11,143.00                             ตามขอ้ก าหนด

6 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  11,397.58              11,397.58   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. คุณสมบัติตรง 097/2562 ลว. 1 กพ.62

11,397.58                                  11,397.58                             ตามขอ้ก าหนด

7 เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร  2,400.00                2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จก . บ.เลิศชัย ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จก . คุณสมบัติตรง 098/2562 ลว. 1 กพ.62

2,400.00                                    2,400.00                               ตามขอ้ก าหนด

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน  380.00                  380.00        เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย ์จก. บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย ์จก. คุณสมบัติตรง 099/2562 ลว. 1 กพ.62

380.00                                      380.00                                 ตามขอ้ก าหนด

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน  400.00                  400.00        เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมไวท์ น้้าด่ืมไวท์ คุณสมบัติตรง 100/2562 ลว. 4 กพ.62

400.00                                      400.00                                 ตามขอ้ก าหนด

10 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง  1,250.00                1,250.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สวา่งกอ่สร้าง หจก.สวา่งกอ่สร้าง คุณสมบัติตรง 101/2562 ลว. 4 กพ.62

1,250.00                                    1,250.00                               ตามขอ้ก าหนด

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม 2562

วันที่  29  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม 2562

วันที่  29  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

11 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  3,950.00                3,950.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย คุณสมบัติตรง 102/2562 ลว. 5 กพ.62

3,950.00                                    3,950.00                               ตามขอ้ก าหนด

12 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  3,000.00                3,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเชาวพ์าณิชย์ ร้านเชาวพ์าณิชย์ คุณสมบัติตรง 103/2562 ลว. 6 กพ.62

3,000.00                                    3,000.00                               ตามขอ้ก าหนด

13 จา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร  1,090.00                1,090.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพปีอ กอ๊ปปี้ ร้านพปีอ กอ๊ปปี้ คุณสมบัติตรง 104/2562 ลว. 6 กพ.62

1,090.00                                    1,090.00                               ตามขอ้ก าหนด

14 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม 510.00                  510.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น คุณสมบัติตรง 105/2562 ลว. 6 กพ.62

510.00                                      510.00                                 ตามขอ้ก าหนด

15 ซ้ือวสัดุส านักงาน  3,300.00                3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น คุณสมบัติตรง 106/2562 ลว. 6 กพ.62

3,300.00                                    3,300.00                               ตามขอ้ก าหนด

16 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,300.00                1,300.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วสิ อู่สุเทพเซอร์วสิ คุณสมบัติตรง 107/2562 ลว. 7 กพ.62

1,300.00                                    1,300.00                               ตามขอ้ก าหนด

17 ซ้ือวสัดุการเกษตร  1,440.00                1,440.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังแสงชัยโลหะ หจก.ตรังแสงชัยโลหะ คุณสมบัติตรง 108/2562 ลว. 13 กพ.62

1,440.00                                    1,440.00                               ตามขอ้ก าหนด

18 ซ้ือวสัดุส านักงาน  4,080.00                4,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น คุณสมบัติตรง 109/2562 ลว. 15 กพ.62

4,080.00                                    4,080.00                               ตามขอ้ก าหนด

19 ซ้ือวสัดุส านักงาน  2,590.00                2,590.00     เฉพาะเจาะจง บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ . (ตรัง) บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ . (ตรัง) คุณสมบัติตรง 110/2562 ลว. 15 กพ.62

2,590.00                                    2,590.00                               ตามขอ้ก าหนด

20 ซ้ือวสัดุส านักงาน  1,990.00                1,990.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ้ากดั บ.สยามแม็คโคร จ้ากดั คุณสมบัติตรง 111/2562 ลว. 18 กพ.62

1,990.00                                    1,990.00                               ตามขอ้ก าหนด



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม 2562

วันที่  29  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

21 จา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร  1,080.00                1,080.00     เฉพาะเจาะจง พปีอ กอ๊ปปี้ พปีอ กอ๊ปปี้ คุณสมบัติตรง 112/2562 ลว. 20 กพ.62

1,080.00                                    1,080.00                               ตามขอ้ก าหนด

22 ซ้ือวสัดุส านักงาน  1,990.00                1,990.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ้ากดั บ.สยามแม็คโคร จ้ากดั คุณสมบัติตรง 113/2562 ลว. 21 กพ.62

1,990.00                                    1,990.00                               ตามขอ้ก าหนด

23 ซ้ือวสัดุส านักงาน  4,925.00                4,925.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น คุณสมบัติตรง 114/2562 ลว. 26 กพ.62

4,925.00                                    4,925.00                               ตามขอ้ก าหนด

24 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  3,000.00                3,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเชาวพ์าณิชย์ ร้านเชาวพ์าณิชย์ คุณสมบัติตรง 115/2562 ลว. 26 กพ.62

3,000.00                                    3,000.00                               ตามขอ้ก าหนด

25 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ 650.00                  650.00        เฉพาะเจาะจง อู่ต๊อกมอเตอร์ อู่ต๊อกมอเตอร์ คุณสมบัติตรง 116/2562 ลว. 26 กพ.62

650.00                                      650.00                                 ตามขอ้ก าหนด

26 ซ้ือวสัดุส านักงาน  500.00                  500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้อารีย์ ร้านดอกไม้อารีย์ คุณสมบัติตรง 117/2562 ลว. 27 กพ.62

500.00                                      500.00                                 ตามขอ้ก าหนด

27 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง  15,120.00              15,120.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สวา่งกอ่สร้าง หจก.สวา่งกอ่สร้าง คุณสมบัติตรง 118/2562 ลว. 1 มีค.62

15,120.00                                  15,120.00                             ตามขอ้ก าหนด

28 ซ้ือวสัดุส านักงาน  140.00                  140.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสิริรัตน์ ร้านสิริรัตน์ คุณสมบัติตรง 119/2562 ลว. 1 มีค.62

140.00                                      140.00                                 ตามขอ้ก าหนด

29 ซ้ือวสัดุส านักงาน  160.00                  160.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแม่นางกวกักญุแจทอง ร้านแม่นางกวกักญุแจทอง คุณสมบัติตรง 120/2562 ลว. 1 มีค.62

160.00                                      160.00                                 ตามขอ้ก าหนด

30 ซ้ือวสัดุส านักงาน  995.00                  995.00        เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ้ากดั บ.สยามแม็คโคร จ้ากดั คุณสมบัติตรง 121/2562 ลว. 1 มีค.62

995.00                                      995.00                                 ตามขอ้ก าหนด



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม 2562

วันที่  29  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

31 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  25,641.40              25,641.40   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. คุณสมบัติตรง 122/2562 ลว. 1 มีค.62

25,641.40                                  25,641.40                             ตามขอ้ก าหนด

32 ซ้ือวสัดุส านักงาน 900.00                  900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เพือ่นนักเรียน หจก.เพือ่นนักเรียน คุณสมบัติตรง 123/2562 ลว. 4 มีค.62

900.00                                      900.00                                 ตามขอ้ก าหนด

33 ซ้ือวสัดุส านักงาน  1,032.00                1,032.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น คุณสมบัติตรง 124/2562 ลว. 4 มีค.62

1,032.00                                    1,032.00                               ตามขอ้ก าหนด

34 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว  180.00                  180.00        เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมไวท์ น้้าด่ืมไวท์ คุณสมบัติตรง 125/2562 ลว. 5 มีค.62

180.00                                      180.00                                 ตามขอ้ก าหนด

35 ซ้ือวสัดุส านักงาน  784.00                  784.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสิริรัตน์ ร้านสิริรัตน์ คุณสมบัติตรง 126/2562 ลว. 5 มีค.62

784.00                                      784.00                                 ตามขอ้ก าหนด

36 ซ้ือวสัดุส านักงาน  1,343.00                1,343.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ้ากดั บ.สยามแม็คโคร จ้ากดั คุณสมบัติตรง 127/2562 ลว. 5 มีค.62

1,343.00                                    1,343.00                               ตามขอ้ก าหนด

37 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  1,250.00                1,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรง 128/2562 ลว. 5 มีค.62

1,250.00                                    1,250.00                               ตามขอ้ก าหนด

38 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว  207.00                  207.00        เฉพาะเจาะจง บ.โชควชัชระชัย จ้ากดั บ.โชควชัชระชัย จ้ากดั คุณสมบัติตรง 129/2562 ลว. 6 มีค.62

207.00                                      207.00                                 ตามขอ้ก าหนด

39 ซ้ือวสัดุการเกษตร  480.00                  480.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังแสงชัยโลหะ หจก.ตรังแสงชัยโลหะ คุณสมบัติตรง 130/2562 ลว. 6 มีค.62

480.00                                      480.00                                 ตามขอ้ก าหนด

40 ซ้ือวสัดุส านักงาน  3,910.00                3,910.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น คุณสมบัติตรง 131/2562 ลว. 6 มีค.62

3,910.00                                    3,910.00                               ตามขอ้ก าหนด



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม 2562

วันที่  29  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

41 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว  693.00                  693.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสิบบาท ร้านสิบบาท คุณสมบัติตรง 132/2562 ลว. 7 มีค.62

693.00                                      693.00                                 ตามขอ้ก าหนด

42 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ 3,310.00                3,310.00     เฉพาะเจาะจง อู่เฉลิมชัย อู่เฉลิมชัย คุณสมบัติตรง 133/2562 ลว. 11 มีค.62

3,310.00                                    3,310.00                               ตามขอ้ก าหนด

43 ซ้ือวสัดุส านักงาน  3,300.00                3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น คุณสมบัติตรง 134/2562 ลว. 11 มีค.62

3,300.00                                    3,300.00                               ตามขอ้ก าหนด

44 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  4,570.00                4,570.00     เฉพาะเจาะจง อู่เฉลิมชัย อู่เฉลิมชัย คุณสมบัติตรง 135/2562 ลว. 12 มีค.62

4,570.00                                    4,570.00                               ตามขอ้ก าหนด

45 ซ้ือวสัดุการเกษตร  78.00                    78.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังแสงชัยโลหะ หจก.ตรังแสงชัยโลหะ คุณสมบัติตรง 136/2562 ลว. 18 มีค.62

78.00                                        78.00                                   ตามขอ้ก าหนด

46 ซ้ือเวชภณัฑ์  50,000.00              50,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณ ร้านรุ่งอรุณ คุณสมบัติตรง 137/2562 ลว. 22 มีค.62

50,000.00                                  50,000.00                             ตามขอ้ก าหนด

47 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 50,000.00              50,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณ ร้านรุ่งอรุณ คุณสมบัติตรง 138/2562 ลว. 22 มีค.62

50,000.00                                  50,000.00                             ตามขอ้ก าหนด

48 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  7,560.00                7,560.00     เฉพาะเจาะจง อู่เฉลิมชัย อู่เฉลิมชัย คุณสมบัติตรง 139/2562 ลว. 22 มีค.62

7,560.00                                    7,560.00                               ตามขอ้ก าหนด

49 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง   120.00                  120.00        เฉพาะเจาะจง นายชัยทัศน์ บุญญา นายชัยทัศน์ บุญญา คุณสมบัติตรง 140/2562 ลว. 22 มีค.62

120.00                                      120.00                                 ตามขอ้ก าหนด

50 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  300.00                  300.00        เฉพาะเจาะจง นายวเิชษฐ จติราวธุ นายวเิชษฐ จติราวธุ คุณสมบัติตรง 141/2562 ลว. 22 มีค.62

300.00                                      300.00                                 ตามขอ้ก าหนด



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม 2562

วันที่  29  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

51 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  225.00                  225.00        เฉพาะเจาะจง นายอธวิฒัน์ ศรีกระจา่ง นายอธวิฒัน์ ศรีกระจา่ง คุณสมบัติตรง 142/2562 ลว. 22 มีค.62

225.00                                      225.00                                 ตามขอ้ก าหนด

52 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  150.00                  150.00        เฉพาะเจาะจง นายจริชัย ไทรงาม นายจริชัย ไทรงาม คุณสมบัติตรง 143/2562 ลว. 22 มีค.62

150.00                                      150.00                                 ตามขอ้ก าหนด

53 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  180.00                  180.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ เค่ียมพนัธ์ นางสาวอรวรรณ เค่ียมพนัธ์ คุณสมบัติตรง 144/2562 ลว. 22 มีค.62

180.00                                      180.00                                 ตามขอ้ก าหนด

54 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  120.00                  120.00        เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ สุขหมัน่ นายสมบัติ สุขหมัน่ คุณสมบัติตรง 145/2562 ลว. 22 มีค.62

120.00                                      120.00                                 ตามขอ้ก าหนด

55 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง   225.00                  225.00        เฉพาะเจาะจง นางยพุนิ เอง้ฉว้น นางยพุนิ เอง้ฉว้น คุณสมบัติตรง 146/2562 ลว. 22 มีค.62

225.00                                      225.00                                 ตามขอ้ก าหนด

56 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  60.00                    60.00         เฉพาะเจาะจง นางผกามาศ ศักด์ิน้อย นางผกามาศ ศักด์ิน้อย คุณสมบัติตรง 147/2562 ลว. 22 มีค.62

60.00                                        60.00                                   ตามขอ้ก าหนด

57 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  150.00                  150.00        เฉพาะเจาะจง นางประไพ พรหมมี นางประไพ พรหมมี คุณสมบัติตรง 148/2562 ลว. 22 มีค.62

150.00                                      150.00                                 ตามขอ้ก าหนด

58 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,640.00                1,640.00     เฉพาะเจาะจง อู่ศรเซอร์วสิ อู่ศรเซอร์วสิ คุณสมบัติตรง 149/2562 ลว. 22 มีค.62

1,640.00                                    1,640.00                               ตามขอ้ก าหนด

59 ซ้ือเวชภณัฑ์และวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5,900.00                5,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรโภคภณัฑ์ตรัง ร้านถาวรโภคภณัฑ์ตรัง คุณสมบัติตรง 150/2562 ลว. 25 มีค.62

5,900.00                                    5,900.00                               ตามขอ้ก าหนด

60 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 43,400.00              43,400.00   เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรโภคภณัฑ์ตรัง ร้านถาวรโภคภณัฑ์ตรัง คุณสมบัติตรง 151/2562 ลว. 25 มีค.62

43,400.00                                  43,400.00                             ตามขอ้ก าหนด



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม 2562

วันที่  29  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

61 ซ้ือเวชภณัฑ์  96,800.00              96,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณ ร้านรุ่งอรุณ คุณสมบัติตรง 152/2562 ลว. 25 มีค.62

96,800.00                                  96,800.00                             ตามขอ้ก าหนด

62 จา้งเหมาบริการจดัท าป้าย  360.00                  360.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตไลท์ ร้านสปอร์ตไลท์ คุณสมบัติตรง 153/2562 ลว. 25 มค.62

360.00                                      360.00                                 ตามขอ้ก าหนด

63 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิย ุ 10,780.00              10,780.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวรรธนะการไฟฟา้ ร้านวรรธนะการไฟฟา้ คุณสมบัติตรง 154/2562 ลว. 26 มีค.62

10,780.00                                  10,780.00                             ตามขอ้ก าหนด

64 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  5,657.00                5,657.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย คุณสมบัติตรง 155/2562 ลว. 26 มีค.62

5,657.00                                    5,657.00                               ตามขอ้ก าหนด

65 ซ้ือวสัดุการเกษตรและเวชภณัฑ์ 572,800.00            572,800.00  e-bidding หจก.หมีน่ฟาร์ม วศิวกรรม หจก.หมีน่ฟาร์ม วศิวกรรม คุณสมบัติตรง สญ 056/2562 ลว. 10 เมย.62

569,900.00                                569,900.00                           ตามขอ้ก าหนด


