
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  11,780.00              11,780.00   เฉพาะเจาะจง อู่เฉลิมชัย อู่เฉลิมชัย คุณสมบัติตรง 067/2562 ลว. 3 ธค.61

11,780.00                                  11,780.00                             ตามขอ้ก าหนด

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน  360.00                  360.00        เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย ์จก. บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย ์จก. คุณสมบัติตรง 068/2562 ลว. 3 ธค.61

360.00                                      360.00                                 ตามขอ้ก าหนด

3 ซ้ือวสัดุการเกษตรและเวชภณัฑ์  35,000.00              35,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วฒัน์ปศุโภชน์ ร้าน ส.วฒัน์ปศุโภชน์ คุณสมบัติตรง 069/2562 ลว. 12 ธค.61

35,000.00                                  35,000.00                             ตามขอ้ก าหนด

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน  132.00                  132.00        เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมไวท์ น ้าด่ืมไวท์ คุณสมบัติตรง 070/2562 ลว. 2 มค.62

132.00                                      132.00                                 ตามขอ้ก าหนด

5 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว  150.00                  150.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกอบกจิ ร้านกอบกจิ คุณสมบัติตรง 071/2562 ลว. 3 มค.62

150.00                                      150.00                                 ตามขอ้ก าหนด

6 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  2,554.00                2,554.00     เฉพาะเจาะจง ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรง 072/2562 ลว. 4 มค.62

2,554.00                                    2,554.00                               ตามขอ้ก าหนด

7 จา้งเหมาปรับปรุงภมูิทัศน์  1,000.00                1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมปอง ทองแยม้ นายสมปอง ทองแยม้ คุณสมบัติตรง 073/2562 ลว. 7 มค.62

1,000.00                                    1,000.00                               ตามขอ้ก าหนด

8 ซ้ือวสัดุเวชภณัฑ์  20,080.00              20,080.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วฒัน์ปศุโภชน์ ร้าน ส.วฒัน์ปศุโภชน์ คุณสมบัติตรง 074/2562 ลว. 9 มค.62

20,080.00                                  20,080.00                             ตามขอ้ก าหนด

9 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม  200.00                  200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น คุณสมบัติตรง 075/2562 ลว. 11 มค.62

200.00                                      200.00                                 ตามขอ้ก าหนด

10 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม  800.00                  800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเป๋าเงิน ร้านเป๋าเงิน คุณสมบัติตรง 076/2562 ลว. 11 มค.62

800.00                                      800.00                                 ตามขอ้ก าหนด

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์ 2562

วันที่  28  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์ 2562

วันที่  28  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

11 ซ้ือวสัดุการเกษตร  22,000.00              22,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วฒัน์ปศุโภชน์ ร้าน ส.วฒัน์ปศุโภชน์ คุณสมบัติตรง 077/2562 ลว. 11 มค.62

22,000.00                                  22,000.00                             ตามขอ้ก าหนด

12 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงอปุกรณ์ไฟฟา้  1,000.00                1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเสนอ ชูบัว นายเสนอ ชูบัว คุณสมบัติตรง 078/2562 ลว. 15 มค.62

1,000.00                                    1,000.00                               ตามขอ้ก าหนด

13 ซ้ือวสัดุการเกษตร  14,992.00              14,992.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วฒัน์ปศุโภชน์ ร้าน ส.วฒัน์ปศุโภชน์ คุณสมบัติตรง 079/2562 ลว. 16 มค.62

14,992.00                                  14,992.00                             ตามขอ้ก าหนด

14 จา้งเหมาปรับปรุงระบบอนิเทอร์เน็ต  16,680.00              16,680.00   เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิกคอม ร้านคลินิกคอม คุณสมบัติตรง 080/2562 ลว. 16 มค.62

16,680.00                                  16,680.00                             ตามขอ้ก าหนด

15 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  7,898.00                7,898.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย คุณสมบัติตรง 081/2562 ลว. 18 มค.62

7,898.00                                    7,898.00                               ตามขอ้ก าหนด

16 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  2,779.70                2,779.70     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. คุณสมบัติตรง 082/2562 ลว. 2 มค.62

2,779.70                                    2,779.70                               ตามขอ้ก าหนด

17 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  5,887.42                5,887.42     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. คุณสมบัติตรง 083/2562 ลว. 2 มค.62

5,887.42                                    5,887.42                               ตามขอ้ก าหนด

18 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  1,993.89                1,993.89     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. คุณสมบัติตรง 084/2562 ลว. 2 มค.62

1,993.89                                    1,993.89                               ตามขอ้ก าหนด

19 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  18,296.00              18,296.00   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. คุณสมบัติตรง 085/2562 ลว. 2 มค.62

18,296.00                                  18,296.00                             ตามขอ้ก าหนด

20 จา้งเหมาบริการท าตรายาง  1,870.00                1,870.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสโตนกราฟฟคิ ร้านสโตนกราฟฟคิ คุณสมบัติตรง 086/2562 ลว. 18 มค.62

1,870.00                                    1,870.00                               ตามขอ้ก าหนด



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์ 2562

วันที่  28  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

21 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 990.00                  990.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม ร้านคลีนิกคอม คุณสมบัติตรง 087/2562 ลว. 22 มค.62

990.00                                      990.00                                 ตามขอ้ก าหนด

22 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,320.00                1,320.00     เฉพาะเจาะจง อู่เฉลิมชัย อู่เฉลิมชัย คุณสมบัติตรง 088/2562 ลว. 23 มค.62

1,320.00                                    1,320.00                               ตามขอ้ก าหนด

23 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  300.00                  300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิกคอม ร้านคลินิกคอม คุณสมบัติตรง 089/2562 ลว. 23 มค.62

300.00                                      300.00                                 ตามขอ้ก าหนด

24 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  3,300.00                3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกมิอุ่นกระจกรถยนต์ ร้านกมิอุ่นกระจกรถยนต์ คุณสมบัติตรง 090/2562 ลว. 24 มค.62

3,300.00                                    3,300.00                               ตามขอ้ก าหนด

25 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว  558.00                  558.00        เฉพาะเจาะจง บ. เมอร์ร่ีกรุ๊ป จก. บ. เมอร์ร่ีกรุ๊ป จก. คุณสมบัติตรง 091/2562 ลว. 28 มค.62

558.00                                      558.00                                 ตามขอ้ก าหนด

26 ซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  848,000.00            848,000.00  e-bidding บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จก. คุณสมบัติตรง สญ. 037/2562 ลว. 27 กพ.62

846,900.00                                846,900.00                           ตามขอ้ก าหนด


