
                    แบบ สขร .1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  5,115.60                5,115.60     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 182/2562 ลว. 1 พค.62

จ้านวน 4 รายการ 5,115.60                                   5,115.60                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

2 ซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  3,936.96                3,936.96     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 183/2562 ลว. 1 พค.62

จ้านวน 3 รายการ 3,936.96                                   3,936.96                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

3 ซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  2,307.27                2,307.27     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 184/2562 ลว. 1 พค.62

จ้านวน 2 รายการ 2,307.27                                   2,307.27                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

4 ซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  4,559.70                4,559.70     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 185/2562 ลว. 1 พค.62

จ้านวน 2 รายการ 4,559.70                                   4,559.70                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

5 ซ้ือวสัดุส้านกังาน  400.00                  400.00       เฉพาะเจาะจง บ.มติรสาส์น ตรังพาณิชย ์จก. บ.มติรสาส์น ตรังพาณิชย ์จก. ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 186/2562 ลว. 1 พค.62

จ้านวน 2 รายการ 400.00                                     400.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

6 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  4,800.00                4,800.00     เฉพาะเจาะจง มะปราง copy service มะปราง copy service ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 187/2562 ลว. 22 พค.62

จ้านวน 1 รายการ 4,800.00                                   4,800.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

7 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  730.00                  730.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ ากดั บ.เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ ากดั ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 188/2562 ลว. 28 พค.62

จ้านวน 10 รายการ 730.00                                     730.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

8 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,350.00                1,350.00     เฉพาะเจาะจง อูสุ่เทพเซอร์วสิ อูสุ่เทพเซอร์วสิ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 189/2562 ลว. 29 พค.62

จ้านวน 3 รายการ 1,350.00                                   1,350.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

9 ซ้ือวสัดุส้านกังาน  144.00                  144.00       เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมไวท์ น  าด่ืมไวท์ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 190/2562 ลว. 3 มยิ.62

จ้านวน 1 รายการ 144.00                                     144.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

10 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  4,700.00                4,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบญุฤทธิเ์ซอร์วสิ ร้านบญุฤทธิเ์ซอร์วสิ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 191/2562 ลว. 4 มยิ.62

จ้านวน 9 รายการ 4,700.00                                   4,700.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

11 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ 1,700.00                1,700.00     เฉพาะเจาะจง สมนกึออโต้แอร์ สมนกึออโต้แอร์ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 192/2562 ลว. 4 มยิ.62

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มิถุนำยน 2562

วันที่  30  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  2562

ราคากลางล้าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
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และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มิถุนำยน 2562

วันที่  30  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  2562

ราคากลางล้าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

จ้านวน 2 รายการ 1,700.00                                   1,700.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

12 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  4,650.00                4,650.00     เฉพาะเจาะจง อูสุ่เทพเซอร์วสิ อูสุ่เทพเซอร์วสิ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 193/2562 ลว. 4 มยิ.62

จ้านวน 4 รายการ 4,650.00                                   4,650.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

13 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ 299.60                  299.60       เฉพาะเจาะจง บัน่ ซิน หิ น บัน่ ซิน หิ น ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 194/2562 ลว. 4 มยิ.62

จ้านวน 1 รายการ 299.60                                     299.60                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

14 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,300.00                1,300.00     เฉพาะเจาะจง ต๊อกมอเตอร์ ต๊อกมอเตอร์ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 195/2562 ลว. 4 มยิ.62

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

15 ซ้ือวสัดุส้านกังาน  3,300.00                3,300.00     เฉพาะเจาะจง เลิศชยัออโตเมชัน่ เลิศชยัออโตเมชัน่ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 196/2562 ลว. 7 มยิ.62

จ้านวน 1 รายการ 3,300.00                                   3,300.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

16 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  3,290.00                3,290.00     เฉพาะเจาะจง อูเ่ฉลิมชยั อูเ่ฉลิมชยั ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 197/2562 ลว. 10 มยิ.62

จ้านวน 1 รายการ 3,290.00                                   3,290.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

17 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ  200.00                  200.00       เฉพาะเจาะจง กรมการขนส่งทางบก ก.คมนาคม กรมการขนส่งทางบก ก.คมนาคม ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 198/2562 ลว. 17 มยิ.62

จ้านวน 1 รายการ 200.00                                     200.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)


