
                    แบบ สขร .1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  2,043.45                2,043.45     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 199/2562 ลว. 3 มยิ.62

จ้านวน 2 รายการ 2,043.45                                   2,043.45                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

2 ซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  4,883.87                4,883.87     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 200/2562 ลว. 3 มยิ.62

จ้านวน 3 รายการ 4,883.87                                   4,883.87                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

3 ซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  6,547.76                6,547.76     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 201/2562 ลว. 3 มยิ.62

จ้านวน 2 รายการ 6,547.76                                   6,547.76                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

4 ซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  23,106.06              23,106.06   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 202/2562 ลว. 3 มยิ.62

จ้านวน 5 รายการ 23,106.06                                 23,106.06                              ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

5 จา้งเหมาท้าปา้ยไวนลิ  864.00                  864.00       เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 203/2562 ลว. 5 มยิ.62

จ้านวน 1 รายการ 864.00                                     864.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

6 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม  2,109.00                2,109.00     เฉพาะเจาะจง เลิศชยัออโตเมชัน่ เลิศชยัออโตเมชัน่ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 204/2562 ลว. 5 มยิ.62

จ้านวน 4 รายการ 2,109.00                                   2,109.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

7 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม  987.00                  987.00       เฉพาะเจาะจง นางศิริธรณ์ บญุจนัทร์ นางศิริธรณ์ บญุจนัทร์ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 205/2562 ลว. 5 มยิ.62

จ้านวน 9 รายการ 987.00                                     987.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

8 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม  1,195.00                1,195.00     เฉพาะเจาะจง นางศิริธรณ์ บญุจนัทร์ นางศิริธรณ์ บญุจนัทร์ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 206/2562 ลว. 5 มยิ.62

จ้านวน 8 รายการ 1,195.00                                   1,195.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

9 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม  1,530.00                1,530.00     เฉพาะเจาะจง นางศิริธรณ์ บญุจนัทร์ นางศิริธรณ์ บญุจนัทร์ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 207/2562 ลว. 5 มยิ.62

จ้านวน 7 รายการ 1,530.00                                   1,530.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

10 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม  455.00                  455.00       เฉพาะเจาะจง นางปราณี ชูเมฆา (ศูนย์แสดงสินค้าฯ) นางปราณี ชูเมฆา (ศูนย์แสดงสินค้าฯ) ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 208/2562 ลว. 5 มยิ.62

จ้านวน 6 รายการ 455.00                                     455.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

11 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม  478.00                  478.00       เฉพาะเจาะจง นางปราณี ชูเมฆา (ศูนย์แสดงสินค้าฯ) นางปราณี ชูเมฆา (ศูนย์แสดงสินค้าฯ) ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 209/2562 ลว. 5 มยิ.62

จ้านวน 7 รายการ 478.00                                     478.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กรกฎำคม 2562

วันที่  31  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ.  2562

ราคากลางล้าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
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สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กรกฎำคม 2562
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12 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม  1,530.00                1,530.00     เฉพาะเจาะจง นางศิริธรณ์ บญุจันทร์ นางศิริธรณ์ บญุจันทร์ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 210/2562 ลว. 5 มยิ.62

จ้านวน 7 รายการ 1,530.00                                   1,530.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

13 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม  385.00                  385.00       เฉพาะเจาะจง นางปราณี ชูเมฆา (ศูนย์แสดงสินค้าฯ) นางปราณี ชูเมฆา (ศูนย์แสดงสินค้าฯ) ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 211/2562 ลว. 5 มยิ.62

จ้านวน 7 รายการ 385.00                                     385.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

14 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 300.00                  300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กูด๊มลิค์ หจก.กูด๊มลิค์ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 212/2562 ลว. 8 กค.62

จ้านวน 1 รายการ 300.00                                     300.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

15 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  375.00                  375.00       เฉพาะเจาะจง นางยพุนิ เอง้ฉว้น นางยพุนิ เอง้ฉว้น ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 213/2562 ลว. 8 กค.62

จ้านวน 1 รายการ 375.00                                     375.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

16 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์  300.00                  300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กูด๊มลิค์ หจก.กูด๊มลิค์ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 214/2562 ลว. 8 กค.62

จ้านวน 1 รายการ 300.00                                     300.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

17 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  350.00                  350.00       เฉพาะเจาะจง นางประไพ พรหมมี นางประไพ พรหมมี ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 215/2562 ลว. 8 กค.62

จ้านวน 1 รายการ 350.00                                     350.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

18 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  350.00                  350.00       เฉพาะเจาะจง นายจริชยั ไทรงาม นายจริชยั ไทรงาม ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 216/2562 ลว. 8 กค.62

จ้านวน 1 รายการ 350.00                                     350.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

19 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  375.00                  375.00       เฉพาะเจาะจง นายอธวิฒัน ์ศรีกระจา่ง นายอธวิฒัน ์ศรีกระจา่ง ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 217/2562 ลว. 8 กค.62

จ้านวน 1 รายการ 375.00                                     375.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

20 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  300.00                  300.00       เฉพาะเจาะจง นายวเิชษฐ  จติราวธุ นายวเิชษฐ  จติราวธุ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 218/2562 ลว. 8 กค.62

จ้านวน 1 รายการ 300.00                                     300.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

21 ซ้ือเนือ้ตัวอยา่ง  375.00                  375.00       เฉพาะเจาะจง นายชยัทศัน ์บญุญา นายชยัทศัน ์บญุญา ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 219/2562 ลว. 8 กค.62

จ้านวน 1 รายการ 375.00                                     375.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)


