
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มีค.62  2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 220/2562 ลว. 28 กพ.62

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

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน เมย.62  2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 221/2562 ลว. 29 มีค.62

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

3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน พค.62  2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 222/2562 ลว. 30 เมย.62

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

4 จ้างเหมาบริการล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ  9,469.56               9,469.56     เฉพาะเจาะจง กมลการช่าง กมลการช่าง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 223/2562 ลว. 14 พค.62

จ านวน 1 รายการ 9,469.56                             9,469.56                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

5 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนมิย.62  2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 224/2562 ลว. 31 พค.62

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

6 ซ้ือวัสดุการเกษตร  8,000.00               8,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วัฒน์ปศุโภชน์ ร้าน ส.วัฒน์ปศุโภชน์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 225/2562 ลว. 22 พค.62

จ านวน 1 รายการ 8,000.00                             8,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน  380.00                  380.00       เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 226/2562 ลว. 3 มิย.62

จ านวน 2 รายการ 380.00                                380.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

8 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม  6,000.00               6,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 227/2562 ลว. 4 มิย.62

จ านวน 1 รายการ 6,000.00                             6,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

9 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล  720.00                  720.00       เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 228/2562 ลว. 5 มิย.62

จ านวน 1 รายการ 720.00                                720.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

10 จ้างเหมาท าไวนิล  10,000.00             10,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาดีไซน์ ร้านพีอาดีไซน์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 229/2562 ลว. 10 มิย.62

จ านวน 1 รายการ 10,000.00                           10,000.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

11 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  216.00                  216.00       เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมไวท์ น้้าด่ืมไวท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 230/2562 ลว. 14 มิย.62

จ านวน 1 รายการ 216.00                                216.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  สงิหำคม 2562

วันที่  30  เดอืน  สงิหำคม  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  สงิหำคม 2562

วันที่  30  เดอืน  สงิหำคม  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล  3,377.00               3,377.00     เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 231/2562 ลว. 17 มิย.62

จ านวน 3 รายการ 3,377.00                             3,377.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

13 จ้างเหมาจัดท ากรอบรูปและขาต้ัง  1,400.00               1,400.00     เฉพาะเจาะจง ตรังมิเนียม ตรังมิเนียม ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 232/2562 ลว. 24 มิย.62

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

14 จ้างเหมาท าไวนิล  5,625.00               5,625.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาดีไซน์ ร้านพีอาดีไซน์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 233/2562 ลว. 26 มิย.62

จ านวน 2 รายการ 5,625.00                             5,625.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน  400.00                  400.00       เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 234/2562 ลว. 1 กค.62

จ านวน 2 รายการ 400.00                                400.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน  3,300.00               3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 235/2562 ลว. 1 กค.62

จ านวน 1 รายการ 3,300.00                             3,300.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

17 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  695.50                  695.50       เฉพาะเจาะจง กมลการช่าง กมลการช่าง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 236/2562 ลว. 4 กค.62

จ านวน 1 รายการ 695.50                                695.50                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

18 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,650.00               1,650.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 237/2562 ลว. 8 กค.62

จ านวน 5 รายการ 1,650.00                             1,650.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

19 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  695.50                  695.50       เฉพาะเจาะจง กมลการช่าง กมลการช่าง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 238/2562 ลว. 15 กค.62

จ านวน 1 รายการ 695.50                                695.50                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

20 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  4,510.00               4,510.00     เฉพาะเจาะจง อู่เฉลิมชัย อู่เฉลิมชัย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 239/2562 ลว. 18 กค.62

จ านวน 5 รายการ 4,510.00                             4,510.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

21 ซ้ือวัสดุการเกษตร  6,500.00               6,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย โพธิวัน นายสิทธิชัย โพธิวัน ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 240/2562 ลว. 19 กค.62

จ านวน 1 รายการ 6,500.00                             6,500.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

22 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 800.00                  800.00       เฉพาะเจาะจง ตรังเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ตรังเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 241/2562 ลว. 26 กค.62

จ านวน 1 รายการ 800.00                                800.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  สงิหำคม 2562

วันที่  30  เดอืน  สงิหำคม  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

23 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  192.00                  192.00       เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมไวท์ น้้าด่ืมไวท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 242/2562 ลว. 1 สค.62

จ านวน 1 รายการ 192.00                                192.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

24 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,500.00               1,500.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 243/2562 ลว. 2 สค.62

จ านวน 4 รายการ 1,500.00                             1,500.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน  3,300.00               3,300.00     เฉพาะเจาะจง เลิศชัยออโตเมชั่น เลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 244/2562 ลว. 13 สค.62

จ านวน 1 รายการ 3,300.00                             3,300.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

26 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์  150,000.00            150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถาพร  สุทธินิยม นายสถาพร  สุทธินิยม ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 245/2562 ลว. 21 สค.62

จ านวน 3 รายการ 150,000.00                          150,000.00                            ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

27 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  50,000.00             50,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสถาพร  สุทธินิยม นายสถาพร  สุทธินิยม ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 246/2562 ลว. 21 สค.62

จ านวน 2 รายการ 50,000.00                           50,000.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน  4,500.00               4,500.00     เฉพาะเจาะจง เลิศชัยออโตเมชั่น เลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 247/2562 ลว. 5 กย.62

จ านวน 1 รายการ 4,500.00                             4,500.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

29 จ้างเหมาจัดท าส่ือ  2,500.00               2,500.00     เฉพาะเจาะจง นายพัสกร ณ นคร นายพัสกร ณ นคร ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 248/2562 ลว. 10 กย.62

จ านวน 1 รายการ 2,500.00                             2,500.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)


