
                      แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุน้า้มนัเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  8,094.76                  8,094.76      เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. ไม่เกนิวงเงิน 001/2562 ลว. 1 ตค.61

8,094.76                                      8,094.76                                 งบประมาณและราคากลาง

2 ซ้ือวสัดุน้า้มนัเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  29,671.49                29,671.49     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. ไม่เกนิวงเงิน 002/2562 ลว. 1 ตค.61

29,671.49                                     29,671.49                                งบประมาณและราคากลาง

3 ซ้ือวสัดุส้านกังาน  440.00                    440.00         เฉพาะเจาะจง บ.มติรสาส์น ตรังพาณิชย ์จก. บ.มติรสาส์น ตรังพาณิชย ์จก. ไม่เกนิวงเงิน 003/2562 ลว. 1 ตค.61

440.00                                         440.00                                    งบประมาณและราคากลาง

4 จา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร  960.00                    960.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี ้แอนด์ พร้ินท์ ร้านกอ๊ปปี ้แอนด์ พร้ินท์ ไม่เกนิวงเงิน 004/2562 ลว. 2 ตค.61

960.00                                         960.00                                    งบประมาณและราคากลาง

5 จา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร  273.00                    273.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพปีอกอ๊ปปี้ ร้านพปีอกอ๊ปปี้ ไม่เกนิวงเงิน 005/2562 ลว. 11 ตค.61

273.00                                         273.00                                    งบประมาณและราคากลาง

6 จา้งเหมาบริการจดัท้าตรายาง  660.00                    660.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสโตนกราฟฟคิ ร้านสโตนกราฟฟคิ ไม่เกนิวงเงิน 006/2562 ลว. 15 ตค.61

660.00                                         660.00                                    งบประมาณและราคากลาง

7 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  2,510.00                  2,510.00      เฉพาะเจาะจง อูส่มนกึออโต้แอร์ อูส่มนกึออโต้แอร์ ไม่เกนิวงเงิน 007/2562 ลว. 22 ตค.61

2,510.00                                      2,510.00                                 งบประมาณและราคากลาง

8 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  500.00                    500.00         เฉพาะเจาะจง อูส่มนกึออโต้แอร์ อูส่มนกึออโต้แอร์ ไม่เกนิวงเงิน 008/2562 ลว. 22 ตค.61

500.00                                         500.00                                    งบประมาณและราคากลาง

9 จา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร  105.00                    105.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพปีอกอ๊ปปี้ ร้านพปีอกอ๊ปปี้ ไม่เกนิวงเงิน 009/2562 ลว. 31 ตค.61

105.00                                         105.00                                    งบประมาณและราคากลาง

10 ซ้ือวสัดุส้านกังาน  585.00                    585.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัออโตเมชัน่ ร้านเลิศชยัออโตเมชัน่ ไม่เกนิวงเงิน 010/2562 ลว. 1 พย.61

585.00                                         585.00                                    งบประมาณและราคากลาง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2561

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2561

ราคากลางล้าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง



                      แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2561

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2561

ราคากลางล้าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

11 ซ้ือวสัดุส้านกังาน  132.00                    132.00         เฉพาะเจาะจง น า้ด่ืมไวท์ น า้ด่ืมไวท์ ไม่เกนิวงเงิน 011/2562 ลว. 5 พย.61

132.00                                         132.00                                    งบประมาณและราคากลาง

12 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  250.00                    250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ไม่เกนิวงเงิน 012/2562 ลว. 6 พย.61

250.00                                         250.00                                    งบประมาณและราคากลาง

13 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  618.00                    618.00         เฉพาะเจาะจง บ. เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ้ากดั บ. เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ้ากดั ไม่เกนิวงเงิน 013/2562 ลว. 8 พย.61

618.00                                         618.00                                    งบประมาณและราคากลาง

14 ซ้ือวสัดุส้านกังาน  500.00                    500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบหุงา ออคิด ร้านบหุงา ออคิด ไม่เกนิวงเงิน 014/2562 ลว. 9 พย.61

500.00                                         500.00                                    งบประมาณและราคากลาง

15 จา้งเหมาถา่ยเอกสาร  1,488.00                  1,488.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพปีอกอ๊ปปี้ ร้านพปีอกอ๊ปปี้ ไม่เกนิวงเงิน 015/2562 ลว. 9 พย.61

1,488.00                                      1,488.00                                 งบประมาณและราคากลาง

16 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ  299.60                    299.60         เฉพาะเจาะจง ร้าน บัน่ ซิน หิ น ร้าน บัน่ ซิน หิ น ไม่เกนิวงเงิน 016/2562 ลว. 12 พย.61

299.60                                         299.60                                    งบประมาณและราคากลาง

17 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,400.00                  1,400.00      เฉพาะเจาะจง อูสุ่เทพเซอร์วสิ อูสุ่เทพเซอร์วสิ ไม่เกนิวงเงิน 017/2562 ลว. 12 พย.61

1,400.00                                      1,400.00                                 งบประมาณและราคากลาง

18 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  9,400.00                  9,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.คลังอเิลคทริคตรัง จ้ากดั บ.คลังอเิลคทริคตรัง จ้ากดั ไม่เกนิวงเงิน 018/2562 ลว. 13 พย.61

9,400.00                                      9,400.00                                 งบประมาณและราคากลาง

19 ซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 60,000.00                60,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ธรรมคลีนคิ หจก.ธรรมคลีนคิ ไม่เกนิวงเงิน 019/2562 ลว. 15 พย.61

60,000.00                                     60,000.00                                งบประมาณและราคากลาง

20 ซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 4,000.00                  4,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ธรรมคลีนคิ หจก.ธรรมคลีนคิ ไม่เกนิวงเงิน 020/2562 ลว. 15 พย.61

4,000.00                                      4,000.00                                 งบประมาณและราคากลาง



                      แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2561

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2561

ราคากลางล้าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

21 ซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 40,000.00                40,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ธรรมคลีนคิ หจก.ธรรมคลีนคิ ไม่เกนิวงเงิน 021/2562 ลว. 15 พย.61

40,000.00                                     40,000.00                                งบประมาณและราคากลาง

22 ซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 5,000.00                  5,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ธรรมคลีนคิ หจก.ธรรมคลีนคิ ไม่เกนิวงเงิน 022/2562 ลว. 15 พย.61

5,000.00                                      5,000.00                                 งบประมาณและราคากลาง

23 ซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 13,000.00                13,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ธรรมคลีนคิ หจก.ธรรมคลีนคิ ไม่เกนิวงเงิน 023/2562 ลว. 19 พย.61

13,000.00                                     13,000.00                                งบประมาณและราคากลาง

24 ซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 40,000.00                40,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธิเ์ฟอร์นเิจอร์และโรงไมน้าโยง ร้านประสิทธิเ์ฟอร์นเิจอร์และโรงไมน้าโยง ไม่เกนิวงเงิน 024/2562 ลว. 19 พย.61

40,000.00                                     40,000.00                                งบประมาณและราคากลาง

25 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  15,500.00                15,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ไม่เกนิวงเงิน 025/2562 ลว. 22 พย.61

15,500.00                                     15,500.00                                งบประมาณและราคากลาง

26 ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร  180,000.00              180,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหท์องแมชชนีเนอร่ี แอนด์ ทลู หจก.สิงหท์องแมชชนีเนอร่ี แอนด์ ทลู ไม่เกนิวงเงิน 026/2562 ลว. 22 พย.61

180,000.00                                   180,000.00                              งบประมาณและราคากลาง

บ.พศุตม ์เอน็เตอร์ไพรส์ จก.

190,000.00                                   

บ.วนิซิน เทคโนโลย ีจก.

200,000.00                                   

บ.เค.เค.เกษตรกลการบา้นโปง่ จก.

200,000.00                                   


