
                    แบบ สขร .1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุน้า้มนัเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  1,638.43                1,638.43     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. บ.ตรังจงัหวดัพาณิชย ์จก. ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 162/2562 ลว. 1 เมย.62

จ้านวน 1 รายการ 1,638.43                                   1,638.43                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

2 ซ้ือวสัดุส้านกังาน  3,300.00                3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัออโตเมชัน่ ร้านเลิศชยัออโตเมชัน่ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 163/2562 ลว. 1 เมย.62

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

3 ซ้ือวสัดุส้านกังาน  360.00                  360.00       เฉพาะเจาะจง บ.มติรสาส์น ตรังพาณิชย ์จก. บ.มติรสาส์น ตรังพาณิชย ์จก. ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 164/2562 ลว. 1 เมย.62

จ้านวน 2 รายการ 360.00                                     360.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

4 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพค์อมฯ  1,600.00                1,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 165/2562 ลว. 5 เมย.62

จ้านวน 1 รายการ 1,600.00                                   1,600.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

5 ซ้ือวสัดุส้านกังาน  2,900.00                2,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัออโตเมชัน่ ร้านเลิศชยัออโตเมชัน่ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 166/2562 ลว. 11 เมย.62

จ้านวน 5 รายการ 2,900.00                                   2,900.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

6 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,800.00                1,800.00     เฉพาะเจาะจง SK Service SK Service ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 167/2562 ลว. 17 เมย.62

จ้านวน 5 รายการ 1,800.00                                   1,800.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

7 ซ้ือวสัดุส้านกังาน  1,000.00                1,000.00     เฉพาะเจาะจง บหุงา ออคิด บหุงา ออคิด ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 168/2562 ลว. 22 เมย.62

จ้านวน 1 รายการ 1,000.00                                   1,000.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

8 จา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร  236.00                  236.00       เฉพาะเจาะจง สหพมิพดี์ดกอ็ปปี้ สหพมิพดี์ดกอ็ปปี้ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 169/2562 ลว. 24 เมย.62

จ้านวน 2 รายการ 236.00                                     236.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

9 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,300.00                1,300.00     เฉพาะเจาะจง อูสุ่เทพเซอร์วสิ อูสุ่เทพเซอร์วสิ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 170/2562 ลว. 25 เมย.62

จ้านวน 4 รายการ 1,300.00                                   1,300.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

10 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  1,700.00                1,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 171/2562 ลว. 25 เมย.62

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

11 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ฯ  1,120.00                1,120.00     เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั  ศรีกระจา่ง นายฉตัรชยั  ศรีกระจา่ง ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 172/2562 ลว. 4 มค.62

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤษภำคม 2562

วันที่  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  2562

ราคากลางล้าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง



                    แบบ สขร .1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรงั

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤษภำคม 2562

วันที่  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  2562

ราคากลางล้าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

จ้านวน 3 รายการ 1,120.00                                   1,120.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

12 ซ้ือซากไกไ่ข ่  2,160.00                2,160.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวนลินา คงหนู นางสาวนลินา คงหนู ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 173/2562 ลว. 4 มค.62

จ้านวน 1 รายการ 2,160.00                                   2,160.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

13 ซ้ือวสัดุส้านกังาน  168.00                  168.00       เฉพาะเจาะจง น้า้ด่ืมไวท์ น้า้ด่ืมไวท์ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 174/2562 ลว. 1 พค.62

จ้านวน 1 รายการ 168.00                                     168.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

14 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,650.00                1,650.00     เฉพาะเจาะจง อูสุ่เทพเซอร์วสิ อูสุ่เทพเซอร์วสิ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 175/2562 ลว. 3 พค.62

จ้านวน 4 รายการ 1,650.00                                   1,650.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

15 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  2,011.60                2,011.60     เฉพาะเจาะจง ร้านกมลการชา่ง ร้านกมลการชา่ง ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 176/2562 ลว. 7 พค.62

จ้านวน 2 รายการ 2,011.60                                   2,011.60                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

16 ซ้ือวสัดุส้านกังาน  3,300.00                3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัออโตเมชัน่ ร้านเลิศชยัออโตเมชัน่ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 177/2562 ลว. 7 พค.62

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

17 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพค์อมฯ  1,500.00                1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ร้านตรังเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 178/2562 ลว. 8 พค.62

จ้านวน 1 รายการ 1,500.00                                   1,500.00                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

18 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  328.00                  328.00       เฉพาะเจาะจง LUCKY LUCKY ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 179/2562 ลว. 8 พค.62

จ้านวน 1 รายการ 328.00                                     328.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

19 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  3,950.44                3,950.44     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จ้าหน่ายโตโยต้าเมืองตรัง บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จ้าหน่ายโตโยต้าเมืองตรัง ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 180/2562 ลว. 16 พค.62

จ้านวน 8 รายการ 3,950.44                                   3,950.44                                ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

20 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  150.00                  150.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเล้งยางยนต์ ร้านเล้งยางยนต์ ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 181/2562 ลว. 17 พค.62

จ้านวน 1 รายการ 150.00                                     150.00                                  ข้อ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)


