
แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง 26,982.92   เฉพาะเจาะจง หจก.วิบลูย์พาณิชสิงหบ์รีุ              
ราคาที่เสนอ 26,982.92 บาท

หจก.วิบลูย์พาณิชสิงหบ์รีุ  เปน็เงิน 
26,982.92  บาท

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

1-พ.ค.-62

2 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเทคคอมพิวเตอร์ (หมอไอที)        
  ราคาที่เสนอ 2,500 บาท

ร้านเทคคอมพิวเตอร์ (หมอไอที) 
เปน็เงิน 2,500 บาท

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

2-พ.ค.-62

3 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กง 589
สิงหบ์รีุ

1,479.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมยศการช่าง                    
ราคาที่เสนอ 1,479 บาท

ร้านสมยศการช่าง                     
 เปน็เงิน 1,479 บาท

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

14-พ.ค.-62

4 ซ้ือน้ าด่ืม 840.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพิกลุทอง น้ าด่ืม                  
ราคาที่เสนอ 840 บาท

ร้านพิกลุทอง น้ าด่ืม                
เปน็เงิน 840 บาท

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

15-พ.ค.-62

5 ซ้ือวัสดุการเกษตร (งบพัฒนาจังหวัด) 420,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 420,608 บาท

บริษทั โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ 
จ ากดั เปน็เงิน 420,608 บาท

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

17-พ.ค.-62

6 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กจ 52
สิงหบ์รีุ

5,986.12     เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าสิงหบ์รีุ จ ากดั            
  ราคาที่เสนอ 5,986.12 บาท

บริษทั โตโยต้าสิงหบ์รีุ จ ากดั      
เปน็เงิน 5,986.12 บาท

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

23-พ.ค.-62

7 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน ม 2966 
สิงหบ์รีุ

4,720.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมยศการช่าง                    
ราคาที่เสนอ 4,720 บาท

ร้านสมยศการช่าง                  
เปน็เงิน 4,720 บาท

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

28-พ.ค.-62

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดสิงหบ์รีุ
วันที่    31 พฤษภาคม 2562
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
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วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
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สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดสิงหบ์รีุ
วันที่    31 พฤษภาคม 2562

8 จ้างท าปา้ยไวนลิ 1,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สิงหบ์รีุกนัสาด แอนด์องิเจ็ท 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 1,000 บาท

บริษทั สิงหบ์รีุกนัสาด แอนด์องิเจ็ท
 จ ากดั เปน็เงิน 1,000 บาท

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

30-พ.ค.-62

9 ซ้ือวัสดุกจิกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระราชินี

1,925.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คลังวิทยาศึกษา จ ากดั          
ราคาที่เสนอ 1,925 บาท

บริษทั คลังวิทยาศึกษา จ ากดั       
  เปน็เงิน 1,925 บาท

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

30-พ.ค.-62


