
แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจา้ง

วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 24,624.02 เฉาะเจาะจง หจก.วบิูลยพ์าณิชยสิ์งห์บุรี              
 ราคาที่เสนอ 24,624.02 บาท

หจก.วบิูลยพ์าณิชยสิ์งห์บุรี               เป็นเงิน 
 24,624.02 บาท

 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

1-เม.ย.-62

2 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กข 7159 สิงห์บุรี

1,501.00 เฉาะเจาะจง ร้านสมยศการชา่ง                   
ราคาที่เสนอราคา 1,501 บาท

ร้านสมยศการชา่ง เป็นเงิน 1,501 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

4-เม.ย.-62

3 ซ้ือวสัดุการเกษตร 249,480.00 เฉาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 249,480 บาท

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากดั เป็น
เงิน 249,480 บาท

 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

5-เม.ย.-62

4 ซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ด  วนั
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจฬุา
โลกมหาราชและวนัจกัรี

500.00 เฉาะเจาะจง ร้านนันท์ศิริ ดอกไมส้ด                
ราคาที่เสนอ 500 บาท

ร้านนันท์ศิริ ดอกไมส้ด                  เป็นเงิน 
500 บาท

 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

5-เม.ย.-62

5 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
ม 2730 สิงห์บุรี

1,080.00 เฉาะเจาะจง ร้านสมยศการชา่ง                   
ราคาที่เสนอ 1,080 บาท

ร้านสมยศการชา่ง เป็นเงิน 1,080 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

17-เม.ย.-62

6 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กข 3210 สิงห์บุรี

1,210.00     เฉาะเจาะจง ร้านสมยศการชา่ง                       
ราคาที่เสนอ 1,210 บาท

ร้านสมยศการชา่ง เป็นเงิน 1,210 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

18-เม.ย.-62

7 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 400.00       เฉาะเจาะจง ร้านสะบายดีเซอร์วสิ                
ราคาที่เสนอ 400 บาท

ร้านสะบายดีเซอร์วสิ เป็นเงิน 400 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

25-เม.ย.-62

8 จา้งท าป้ายไวนิลถวายพระพร 3,840.00     เฉาะเจาะจง บริษัท สิงห์บุรีกนัสาด แอนด์องิค์เจท็ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 3,840 บาท

บริษัท สิงห์บุรีกนัสาด แอนด์องิค์เจท็ จ ากดั 
เป็นเงิน 3,840 บาท

 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

25-เม.ย.-62

9 ซ้ือตัวอยา่งเนื้อสัตว์ 100.00       เฉาะเจาะจง นายวาทิน สีมาพันธ ์                 
ราคาที่เสนอ 100 บาท

นายวาทิน สีมาพันธ ์เป็นเงิน 100 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

29-เม.ย.-62

10 ซ้ือตัวอยา่งเนื้อสัตว์ 990.00       เฉาะเจาะจง 1.นางสุรียพ์ร ซ่ือแท้                    
 2.นางอารีย ์ ซ่ือแท้                     
  3.น.ส.เบญจมาศ เหมอืนแกว้         
   4.น.ส.น้ าหนึ่ง นาคเสียร              
   5.นางมณี เหมอืนแกว้

1.นางสุรียพ์ร ซ่ือแท้  เป็นเงิน 235 บาท        
2.นางอารีย ์ ซ่ือแท้ เป็นเงิน 280 บาท          
3.น.ส.เบญจมาศ เหมอืนแกว้  เป็นเงิน 75 บาท
 4.น.ส.น้ าหนึ่ง นาคเสียร  เป็นเงิน 195 บาท   
  5.นางมณี เหมอืนแกว้ เป็นเงิน 205 บาท

 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

30-เม.ย.-62

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน  2562
ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสิงห์บุรี

วนัที่   30 เมษายน  2562


