
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง 23,531.02 เฉพาะเจาะจง  หจก.วบิูลยพ์าณิชยสิ์งห์บุรี               
ราคาทีเ่สนอ  23,531.02 บาท

 หจก.วบิูลยพ์าณิชยสิ์งห์บุรี                  
   เป็นเงิน 23531.02 บาท

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

1-มี.ค.-62

2 ซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด วนัมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ประจ าปี 2562

500.00            เฉพาะเจาะจง  ร้านนันท์ศิริ ดอกไม้สด                       
 ราคาทีเ่สนอ 500 บาท

 ร้านนันท์ศิริ ดอกไม้สด                   
ราคาทีเ่สนอ 500 บาท

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

1-มี.ค.-62

3 ซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
บค 4425 สิงห์บุรี

3,200.00         เฉพาะเจาะจง  ร้านสมยศการช่าง ราคาทีเ่สนอ 3,200 บาท  ร้านสมยศการช่าง เป็นเงิน 3,200 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

5-มี.ค.-62

4 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,615.00         เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีเอส พาร์ค จ ากัด                  
ราคาทีเ่สนอ 1,615 บาท

 บริษัท ซีเอส พาร์ค จ ากัด                  
เป็นเงิน 1,615 บาท

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

5-มี.ค.-62

5 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม 2,975.00         เฉพาะเจาะจง  ร้าน ส.พาณิชย ์ราคาทีเ่สนอ 2,975 บาท  ร้าน ส.พาณิชย ์เป็นเงิน 2,975 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

7-มี.ค.-62

6 จ้างท าป้ายไวนิบ 600.00            เฉพาะเจาะจง  บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์อิงค์เจ็ท 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 600  บาท

 บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์อิงค์เจ็ท 
จ ากัด เป็นเงิน 600  บาท

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

8-มี.ค.-62

7 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 1,888.00         เฉพาะเจาะจง  บริษัท คลังวทิยาศึกษา จ ากัด             
ราคาทีเ่สนอ 1,888 บาท

 บริษัท คลังวทิยาศึกษา จ ากัด              
เป็นเงิน 1,888 บาท

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

14-มี.ค.-62

8 ซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด วนัท้องถิน่ไทย 500.00            เฉพาะเจาะจง  ร้านนันท์ศิริ ดอกไม้สด                      
ราคาทีเ่สนอ 500 บาท

 ร้านนันท์ศิริ ดอกไม้สด เป็นเงิน 500 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

15-มี.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสิงห์บุรี

วนัที ่   31 มีนาคม 2562
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ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสิงห์บุรี

วนัที ่   31 มีนาคม 2562

9 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 300.00            เฉพาะเจาะจง  ร้านสะบายดีเซอร์วสิ                       
ราคาทีเ่สนอ 300 บาท

 ร้านสะบายดีเซอร์วสิ  เป็นเงิน 300 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

19-มี.ค.-62

10 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 
7159 สิงห์บุรี

2,050.00         เฉพาะเจาะจง  ร้านบูมแอร์ประดับยน์                     
ราคาทีเ่สนอ 2,050 บาท

 ร้านบูมแอร์ประดับยน์ เป็นเงิน 2,050 
บาท

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

19-มี.ค.-62

11 จ้างท าป้าย 13,700.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์อิงค์เจ็ท 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 13,700  บาท

 บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์อิงค์เจ็ท 
จ ากัด เป็นเงิน 13,700  บาท

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

20-มี.ค.-62

12 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 29,600.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์                 
ราคาทีเ่สนอ 29,600 บาท

 ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์                   
เป็นเงิน 29,600 บาท

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

21-มี.ค.-62

13 จ้างท าโครงป้ายประชาสัมพันธ์ 21,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายสุทัศน์ เกิดเจริญ                       
ราคาทีเ่สนอ 21,000 บาท

 นายสุทัศน์ เกิดเจริญ                        
เป็นเงิน 21,000 บาท

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

22-มี.ค.-62

14 ซ้ือวสัดุการเกษตรและวสัดุเวชภัณฑ์ 56,790.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท มะแมกรุ๊ป 2016 จ ากัด             
ราคาทีเ่สนอ 56,790 บาท

 บริษัท มะแมกรุ๊ป 2016 จ ากัด            
เป็นเงิน 56,790 บาท

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

22-มี.ค.-62

15 จ้างพิมพ์สมุดประชาสัมพันธ์ 15,000.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท บุญยไพศาลการพิมพ์ จ ากัด         
ราคาทีเ่สนอ 15,000 บาท

 บริษัท บุญยไพศาลการพิมพ์ จ ากัด        
เป็นเงิน 15,000 บาท

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

22-มี.ค.-62

16 จ้างท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 5,000.00         เฉพาะเจาะจง  ร้านฟลุ๊คก๊อปปี ้ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท  ร้านฟลุ๊คก๊อปปี ้เป็นเงิน 5,000 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

26-มี.ค.-62



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสิงห์บุรี

วนัที ่   31 มีนาคม 2562

17 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม 500.00            เฉพาะเจาะจง  ร้าน ส.พาณิชย ์ราคาทีเ่สนอ 500 บาท  ร้าน ส.พาณิชย ์เป็นเงิน 500 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

26-มี.ค.-62

18 เช่าสถานทีฝึ่กอบรม 5,000.00         เฉพาะเจาะจง  โรงแรมไชยแสงพาเลส                     
ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

 โรงแรมไชยแสงพาเลส                     
เป็นเงิน 5,000 บาท

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

26-มี.ค.-62

19 ซ้ือวสัดุส านักงาน 29,000.00        เฉพาะเจาะจง  ร้าน ส.พาณิชย ์ราคาทีเ่สนอ 29,000 บาท  ร้าน ส.พาณิชย ์เป็นเงิน 29,000 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

26-มี.ค.-62

20 จ้างซ่อมตรวจล้างเคร่ืองปรับอากาศ 2,500.00         เฉพาะเจาะจง  ร้านเฉลิมชัยเอ็นจิเนียร่ิง โดยนายเฉลิมชัย 
จิตต์ิวชิัย ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

 ร้านเฉลิมชัยเอ็นจิเนียร่ิง โดยนายเฉลิมชัย
 จิตต์ิวชิัย เป็นเงิน 2,500 บาท

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

29-มี.ค.-62

21 ซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด วนัทีร่ะลึก
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่ัวพระมหา
เจษฎรราชเจ้า

500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านนันท์ศิริ ดอกไม้สด                      
ราคาทีเ่สนอ 500 บาท

 ร้านนันท์ศิริ ดอกไม้สด เป็นเงิน 500 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

29-มี.ค.-62


