
แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง 21,742.99 เฉพาะเจาะจง  หจก.วิบลูย์พาณิชย์สิงหบ์รีุ            
ราคาที่เสนอ 21,742.99 บาท

 หจก.วิบลูย์พาณิชย์สิงหบ์รีุ           
 เปน็เงิน  21,742.99 บาท

 ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

3-ม.ค.-62

2 จ้างท าปา้ยไวนลิ 780.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั สิงหบ์รีุกนัสาด แอนด์องิค์เจ็ท 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 780 บาท

 บริษทั สิงหบ์รีุกนัสาด แอนด์องิค์
เจ็ท จ ากดั เปน็เงิน 780 บาท

 ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

3-ม.ค.-62

3 จ้างท าปา้ยไวนลิ 780.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั สิงหบ์รีุกนัสาด แอนด์องิค์เจ็ท 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 780 บาท

 บริษทั สิงหบ์รีุกนัสาด แอนด์องิค์
เจ็ท จ ากดั เปน็เงิน 780 บาท

 ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

3-ม.ค.-62

4 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 4,100.00 เฉพาะเจาะจง  ร้าน ส.พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 4,100 บาท  ร้าน ส.พาณิชย์ เปน็เงิน 4,100 บาท  ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

4-ม.ค.-62

5 จ้างท าปา้ยไวนลิ (งบพัฒนาจังหวัด) 900.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั สิงหบ์รีุกนัสาด แอนด์องิค์เจ็ท 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 900 บาท

 บริษทั สิงหบ์รีุกนัสาด แอนด์องิค์
เจ็ท จ ากดั เปน็เงิน 900 บาท

 ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

11-ม.ค.-62

6 ซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ด วันยุทธหตัถี 500.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านนนัท์ศิริ ดอกไมส้ด                    
ราคาที่เสนอ 500 บาท

 ร้านนนัท์ศิริ ดอกไมส้ด               
เปน็เงิน 500 บาท

 ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

17-ม.ค.-62

7 ซ้ือตัวอย่างผลิตภณัฑ์ฮาลาล 1,112.00     เฉพาะเจาะจง  บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั          
ราคาที่เสนอ 1,112 บาท

 บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั     
เปน็เงิน 1,112 บาท

 ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

18-ม.ค.-62

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดสิงหบ์รีุ

วันที่  31 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดสิงหบ์รีุ

วันที่  31 มกราคม 2562

8 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม (งบพัฒนาจังหวัด) 919.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั คลังวิทยาศึกษา จ ากดั          
ราคาที่เสนอ 919 บาท

 บริษทั คลังวิทยาศึกษา จ ากดั      
เปน็เงิน 919 บาท

 ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

22-ม.ค.-62

9 ซ้ือวัสดุส านกังาน 3,400.00     เฉพาะเจาะจง  ร้าน ส.พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 3400 บาท  ร้าน ส.พาณิชย์ เปน็เงิน 3400 บาท  ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

24-ม.ค.-62

10 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 930.00       เฉพาะเจาะจง  นางศุภรัตน ์อยูเ่ย็น                     
ราคาที่เสนอ 930 บาท

 นางศุภรัตน ์อยูเ่ย็น                 
เปน็เงิน 930 บาท

 ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

29-ม.ค.-62

11 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน นข 
1221 สิงหบ์รีุ

600.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านบมู แอร์ประดับยนต์               
ราคาที่เสนอ 600 บาท

 ร้านบมู แอร์ประดับยนต์           
เปน็เงิน 600 บาท

 ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

31-ม.ค.-62


