
แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 28,046.25  เฉพาะเจาะจง  หจก.วบิูลยพ์าณิชยสิ์งห์บุรี               
  ราคาที่เสนอ 28,046.25 บาท

 หจก.วบิูลยพ์าณิชยสิ์งห์บุรี              
 เป็นเงิน 28,046.25 บาท

 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

3-ธ.ค.-61

2 ซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด วนัคล้ายวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9

500.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านนันท์ศิริ ดอกไม้สด                
ราคาที่เสนอ 500 บาท

 ร้านนันท์ศิริ ดอกไม้สด                 
เป็นเงิน 500 บาท

 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

4-ธ.ค.-61

3 ซ้ือผ้าระบายสีขาว 3,375.00      เฉพาะเจาะจง  ร้านศรีจันทรเพญ็                       
ราคาที่เสนอ 3,375 บาท

 ร้านศรีจันทรเพญ็ เป็นเงิน 3,375 บาท  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

4-ธ.ค.-61

4 จ้างท าป้ายไวนิล 2,160.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์อิงค์เจ็ท 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 2,160 บาท

 บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์อิงค์เจ็ท 
จ ากัด  เป็นเงิน 2,160 บาท

 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

8-ธ.ค.-61

5 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม 4,160.00      เฉพาะเจาะจง  ร้าน ส.พาณิชย ์ราคาที่เสนอ 4,160 
บาท

 ร้าน ส.พาณิชย ์เป็นเงิน 4,160 บาท  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

8-ธ.ค.-61

6 จ้างท าป้ายไวนิลพร้อมขึงโครงเหล็ก
พร้อมติดต้ัง

3,600.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์อิงค์เจ็ท 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 3,600 บาท

 บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์อิงค์เจ็ท 
จ ากัด เป็นเงิน 3,600 บาท

 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

8-ธ.ค.-61

7 ซ้ือวสัดุการเกษตร (งบพฒันาจังหวดั) 101,200.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 101,200 บาท

 บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น 
จ ากัด เป็นเงิน 101,200 บาท

 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

12-ธ.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2561
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสิงห์บุรี

วนัที่  31 ธนัวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2561
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสิงห์บุรี

วนัที่  31 ธนัวาคม 2561

8 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม 2,190.00      เฉพาะเจาะจง  ร้าน ส.พาณิชย ์ราคาที่เสนอ 2,190 
บาท

 ร้าน ส.พาณิชย ์เป็นเงิน 2,190 บาท  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

12-ธ.ค.-61

9 จ้างท าป้ายไวนิล 800.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์อิงค์เจ็ท 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 800 บาท

 บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์อิงค์เจ็ท 
จ ากัด เป็นเงิน 800 บาท

 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

12-ธ.ค.-61

10 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4,600.00      เฉพาะเจาะจง  ร้าน ส.พาณิชย ์ราคาที่เสนอ 4,600 
บาท

 ร้าน ส.พาณิชย ์เป็นเงิน 4,600 บาท  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

12-ธ.ค.-61

11 ซ้ือวสัดุส านักงาน 360.00        เฉพาะเจาะจง  ร้าน ส.พาณิชย ์ราคาที่เสนอ 360 บาท  ร้าน ส.พาณิชย ์เป็นเงิน 360 บาท  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

18-ธ.ค.-61

12 ซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับรถยนต์ ม2966 สิงห์บุรี2,950.00      เฉพาะเจาะจง  ร้านสมยศการช่าง                      
ราคาที่เสนอ 2,950 บาท

 ร้านสมยศการช่าง เป็นเงิน 2,950 บาท  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

18-ธ.ค.-61

13 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กจ 52 สิงห์บุรี

2,020.37      เฉพาะเจาะจง  บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จ ากัด            
 ราคาที่เสนอ 2,020.37 บาท

 บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จ ากัด          
เป็นเงิน 2,020.37 บาท

 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

19-ธ.ค.-61

14 จ้างเหมาพมิพเ์อกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม 900.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านเชยสาคร ราคาที่เสนอ 900 บาท  ร้านเชยสาคร เป็นเงิน 900 บาท  ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

25-ธ.ค.-61



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2561
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสิงห์บุรี

วนัที่  31 ธนัวาคม 2561

15 จ้างเหมาจัดงานประกวดแพะ 60,640.00    เฉพาะเจาะจง  ร้านดอกไม้ของแม่สิงห์บุรี             
เสนอราคา 60,640 บาท

 ร้านดอกไม้ของแม่สิงห์บุรี              
เป็นเงิน 60,640 บาท

 ตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

26-ธ.ค.-61


