
                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  3,950.00               3,950.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 247/2562 ลว. 4 มิย.62

3,950.00                             3,950.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  3,300.00               3,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 248/2562 ลว. 26 มิย.62

3,300.00                             3,300.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน กค.62 2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 249/2562 ลว. 28 มิย.62

2,400.00                             2,400.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  5,830.52               5,830.52     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 250/2562 ลว. 1 กค.62

5,830.52                             5,830.52                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  27,087.63             27,087.63   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 251/2562 ลว. 1 กค.62

27,087.63                           27,087.63                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

6 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  5,035.02               5,035.02     เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 252/2562 ลว. 1 กค.62

5,035.02                             5,035.02                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  3,950.00               3,950.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 253/2562 ลว. 24 กค.62

3,950.00                             3,950.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

8 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน สค.63 2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 254/2562 ลว. 30 กค.62

2,400.00                             2,400.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน  420.00                  420.00       เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 255/2562 ลว. 1 สค.62

420.00                                420.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน  420.00                  420.00       เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 256/2562 ลว. 1 สค.62

420.00                                420.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

11 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  100.00                  100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพีปอ ก๊อปปี้ ร้านพีปอ ก๊อปปี้ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 257/2562 ลว. 20 สค.62

100.00                                100.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  กันยำยน 2562

วันที่  30  เดอืน  กันยำยน  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  กันยำยน 2562

วันที่  30  เดอืน  กันยำยน  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์ฯ  800.00                  800.00       เฉพาะเจาะจง พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 258/2562 ลว. 23 สค.62

800.00                                800.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

13 จ้างเหมาบริการจัดท าป้าย  3,500.00               3,500.00     เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 259/2562 ลว. 26 สค.62

3,500.00                             3,500.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

14 จ้างเหมาบริการจัดท ากรอบรูป  400.00                  400.00       เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. บ.มิตรสาส์น ตรังพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 260/2562 ลว. 26 สค.62

400.00                                400.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

15 จ้างเหมาบริการจัดท าป้าย  432.00                  432.00       เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 261/2562 ลว. 26 สค.62

432.00                                432.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

16 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ  1,800.00               1,800.00     เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 262/2562 ลว. 26 สค.62

1,800.00                             1,800.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

17 จ้างเหมาบริการจัดท าป้าย  549.00                  549.00       เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 263/2562 ลว. 26 สค.62

549.00                                549.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

18 จ้างเหมาบริการจัดท าป้าย  432.00                  432.00       เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 264/2562 ลว. 27 สค.62

432.00                                432.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

19 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  12,000.00             12,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.วิสิทธิ ์ทราเวล จ ากัด บ.วิสิทธิ ์ทราเวล จ ากัด ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 265/2562 ลว. 27 สค.62

12,000.00                           12,000.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

20 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน กย.64 2,400.00               2,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. บ.เลิศชัย ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 266/2562 ลว. 29 สค.62

2,400.00                             2,400.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

21 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ  1,250.00               1,250.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพเซอร์วิส อู่สุเทพเซอร์วิส ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 267/2562 ลว. 30 สค.62

1,250.00                             1,250.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

22 จ้างเหมาซ่อมบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ฯ 950.00                  950.00       เฉพาะเจาะจง ร้านตรังเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ร้านตรังเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 268/2562 ลว. 2 กย.62

950.00                                950.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  กันยำยน 2562

วันที่  30  เดอืน  กันยำยน  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

23 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  588.00                  588.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ ากัด ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 269/2562 ลว. 3 กย.62

588.00                                588.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

24 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  156.00                  156.00       เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไวท์ น้ าด่ืมไวท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 270/2562 ลว. 3 กย.62

156.00                                156.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

25 จ้างเหมาบริการซ่อมบานประตู  3,900.00               3,900.00     เฉพาะเจาะจง สุนันท์ กระจก-อลูมิเนียม สุนันท์ กระจก-อลูมิเนียม ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 271/2562 ลว. 4 กย.62

3,900.00                             3,900.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน  4,500.00               4,500.00     เฉพาะเจาะจง เลิศชัยออโตเมชั่น เลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 272/2562 ลว. 5 กย.62

4,500.00                             4,500.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

27 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง  1,950.00               1,950.00     เฉพาะเจาะจง นายสมปอง ทองแย้ม นายสมปอง ทองแย้ม ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 273/2562 ลว. 5 กย.62

1,950.00                             1,950.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

28 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ  2,500.00               2,500.00     เฉพาะเจาะจง นายพัสกร ณ นคร นายพัสกร ณ นคร ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 274/2562 ลว. 10 กย.62

2,500.00                             2,500.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

29 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ  2,304.00               2,304.00     เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 275/2562 ลว. 10 กย.62

2,304.00                             2,304.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

30 จ้างเหมาจัดท าส่ือ  2,950.00               2,950.00     เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 276/2562 ลว. 12 กย.62

2,950.00                             2,950.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

31 จ้างเหมาจัดท าเอกสารเผยแพร่  4,212.50               4,212.50     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 277/2562 ลว. 12 กย.62

4,212.50                             4,212.50                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

32 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง  600.00                  600.00       เฉพาะเจาะจง นายสมปอง ทองแย้ม นายสมปอง ทองแย้ม ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 278/2562 ลว. 12 กย.62

600.00                                600.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

33 จ้างเหมาซ่มอรถยนต์ราชการ  1,680.00               1,680.00     เฉพาะเจาะจง อู่เฉลิมชัย อู่เฉลิมชัย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 279/2562 ลว. 17 กย.62

1,680.00                             1,680.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  กันยำยน 2562

วันที่  30  เดอืน  กันยำยน  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

34 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ฯ  1,000.00               1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ร้านอิ๊งค์แท๊งค์เมืองตรัง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 280/2562 ลว. 23 กย.62

1,000.00                             1,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

35 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  156.00                  156.00       เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไวท์ น้ าด่ืมไวท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 281/2562 ลว. 25 กย.62

156.00                                156.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

36 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ  3,543.84               3,543.84     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 282/2562 ลว. 25 กย.62

3,543.84                             3,543.84                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

37 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 84.00                   84.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไวท์ น้ าด่ืมไวท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 283/2562 ลว. 25 กย.62

84.00                                 84.00                                   ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

38 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  96.00                   96.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไวท์ น้ าด่ืมไวท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 284/2562 ลว. 25 กย.62

96.00                                 96.00                                   ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

39 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ  2,311.20               2,311.20     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 285/2562 ลว. 25 กย.62

2,311.20                             2,311.20                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

40 ซ้ือวัสดุการเกษตร  26,800.00             26,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 286/2562 ลว. 25 กย.62

26,800.00                           26,800.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

41 ซ้ือเวชภัณฑ์  20,100.00             20,100.00   เฉพาะเจาะจง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ร้านฟูทรัพย์สัตว์เล้ียง ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 287/2562 ลว .25 กย.62

20,100.00                           20,100.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

42 จ้างเหมาบริการเข้าเล่ม  720.00                  720.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารอินเตอร์ ศูนย์ถ่ายเอกสารอินเตอร์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 288/2562 ลว. 26 กย.62

720.00                                720.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

43 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  120.00                  120.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกอบกิจ ร้านกอบกิจ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 289/2562 ลว. 26 กย.62

120.00                                120.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

44 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  280.00                  280.00       เฉพาะเจาะจง กอบกิจ กอบกิจ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560

280.00                                280.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 290/2562 ลว. 26 กย.62



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  กันยำยน 2562

วันที่  30  เดอืน  กันยำยน  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน  1,508.00               1,508.00     เฉพาะเจาะจง เลิศชัยออโตเมชั่น เลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 291/2562 ลว. 26 กย.62

1,508.00                             1,508.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน  445.00                  445.00       เฉพาะเจาะจง เลิศชัยออโตเมชั่น เลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 292/2562 ลว. 26 กย.62

445.00                                445.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

47 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  192.00                  192.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกอบกิจ ร้านกอบกิจ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 293/2562 ลว. 26 กย.62

192.00                                192.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

48 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  100.00                  100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกอบกิจ ร้านกอบกิจ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 294/2562 ลว. 26 กย.62

100.00                                100.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

49 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 69,500.00             69,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ป.ยางยนต์ ออโต้แม็ค หจก.ป.ยางยนต์ ออโต้แม็ค ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 295/2562 ลว. 27 กย.62

69,500.00                           69,500.00                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน  1,460.00               1,460.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 296/2562 ลว. 27 กย.62

1,460.00                             1,460.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน  1,360.00               1,360.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 297/2562 ลว. 27 กย.62

1,360.00                             1,360.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

52 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  819.00                  819.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เมอร์ร่ีกรุ๊ป จ ากัด ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 298/2562 ลว. 27 กย.62

819.00                                819.00                                 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน  1,817.00               1,817.00     เฉพาะเจาะจง เลิศชัยออโตเมชั่น เลิศชัยออโตเมชั่น ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 299/2562 ลว. 27 กย.62

1,817.00                             1,817.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน  1,310.00               1,310.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 300/2562 ลว. 10 กย.62

1,310.00                             1,310.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

55 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ  1,170.00               1,170.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กู๊ดมิลด์ หจก.กู๊ดมิลด์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 301/2562 ลว. 10 กย.62

1,170.00                             1,170.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)



                    แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดตรัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  กันยำยน 2562

วันที่  30  เดอืน  กันยำยน  พ.ศ.  2562

ราคากลางล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

56 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  30,297.87             30,297.87   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 302/2563 ลว. 1 สค.62

30,297.87                           30,297.87                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

57 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  19,585.20             19,585.20   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จก. ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 303/2563 ลว. 2 กย.62

19,585.20                           19,585.20                             ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)

58 จ้างเหมาบริการท าป้าย  2,000.00               2,000.00     เฉพาะเจาะจง สปอร์ตไลท์ สปอร์ตไลท์ ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ.2560 304/2563 ลว. 2 กย.62

2,000.00                             2,000.00                               ขอ้ 79 กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข)


