
แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 27,757.55 เฉพาะเจาะจง  หจก.วิบลูย์พาณิชย์สิงหบ์รีุ               
ราคาทีเ่สนอ 27,757.55 บาท

 หจก.วิบลูย์พาณิชย์สิงหบ์รีุ                      
เปน็เงิน 27,757.55 บาท

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

1-ก.พ.-62

2 ซ้ือน้ าด่ืม 1,056.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านพกิุลทอง น้ าด่ืม                         
ราคาทีเ่สนอ 1,056 บาท

 ร้านพกิุลทอง น้ าด่ืม เปน็เงิน 1,056 บาท  ตามระเบยีบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

5-ก.พ.-62

3 ซ้ือวัสดุการเกษตร (งบพฒันาจังหวัด) 310,960.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 310,960 บาท

 บริษทั โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด       
 เปน็เงิน 310,961 บาท

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

6-ก.พ.-62

4 ซ้ือตัวอย่างไก่ไข่ 84.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น จ ากัด        
ราคาทีเ่สนอ 84 บาท

 บริษทั เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น จ ากัด             
เปน็เงิน 84 บาท

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

7-ก.พ.-62

5 ซ้ือตัวอย่างเนือ้สัตว์ 316.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น จ ากัด        
ราคาทีเ่สนอ 316 บาท

 บริษทั เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น จ ากัด             
เปน็เงิน 316 บาท

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

7-ก.พ.-62

6 ซ้ือตัวอย่างเนือ้สัตว์ 600.00       เฉพาะเจาะจง  1.นายภาคินัย  ศุขพงษ ์                      
  2.น.ส.น้ าหนึง่ นาคเสียร                     
  3.นางส าเนียง คุ้ยทรัพย์                     
   4.นางมณี เหมือนแก้ว

 1.นายภาคินัย  ศุขพงษ ์  เปน็เงิน 200 บาท 
 2.น.ส.น้ าหนึง่ นาคเสียร  เปน็เงิน 100 บาท 
 3.นางส าเนียง คุ้ยทรัพย์  เปน็เงิน 100 บาท  
 4.นางมณี เหมือนแก้ว เปน็เงิน 200 บาท

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

7-ก.พ.-62

7 ซ้ือตัวอย่างเนือ้สัตว์ 100.00       เฉพาะเจาะจง  น.ส.ศิริพร  อิ่มส าราญ ราคาทีเ่สนอ 100 
บาท

 น.ส.ศิริพร  อิ่มส าราญ เปน็เงิน 100 บาท  ตามระเบยีบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

7-ก.พ.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์ 2562
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงหบ์รีุ

วันที ่  29 กุมภาพนัธ์ 2562
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ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์ 2562
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงหบ์รีุ

วันที ่  29 กุมภาพนัธ์ 2562

8 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 500.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านเฉลิมชัยเอ็นจิเนียร่ิง                    
ราคาทีเ่สนอ 500 บาท

 ร้านเฉลิมชัยเอ็นจิเนียร่ิง เปน็เงิน 500 บาท  ตามระเบยีบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

7-ก.พ.-62

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,830.00     เฉพาะเจาะจง  ร้าน ส พาณิชย์ ราคาทีเ่สนอ 5,830 บาท  ร้าน ส พาณิชย์ เปน็เงิน 5,830 บาท  ตามระเบยีบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

7-ก.พ.-62

10 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 950.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านสะบายดีเซอร์วิส ราคาทีเ่สนอ 950 
บาท

 ร้านสะบายดีเซอร์วิส เปน็เงิน 950 บาท  ตามระเบยีบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

7-ก.พ.-62

11 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ 590.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านสะบายดีเซอร์วิส ราคาทีเ่สนอ 590 
บาท

 ร้านสะบายดีเซอร์วิส เปน็เงิน 590 บาท  ตามระเบยีบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

8-ก.พ.-62

12 จ้างท าปา้ยไวนิล 1,200.00     เฉพาะเจาะจง  บริษทั สิงหบ์รีุกันสาด แอนด์อิงค์เจ็ท 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 1,200 บาท

 บริษทั สิงหบ์รีุกันสาด แอนด์อิงค์เจ็ท จ ากัด 
เปน็เงิน 1,200 บาท

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

8-ก.พ.-62

13 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 1,790.00     เฉพาะเจาะจง  ร้าน ส.พาณิชย์ ราคาทีเ่สนอ 1,790 บาท  ร้าน ส.พาณิชย์ เปน็เงิน 1,790 บาท  ตามระเบยีบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

 8 ก.พ.62

14 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 850.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านสะบายดีเซอร์วิส ราคาทีเ่สนอ 850 
บาท

 ร้านสะบายดีเซอร์วิส เปน็เงิน 850 บาท  ตามระเบยีบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

12-ก.พ.-62

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน (งบพฒันาจังหวัด) 5,559.00     เฉพาะเจาะจง  บริษทั คลังวิทยาศึกษา จ ากัด             
ราคาทีเ่สนอ 5,559 บาท

 บริษทั คลังวิทยาศึกษา จ ากัด                   
เปน็เงิน 5,559 บาท

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

13-ก.พ.-62
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งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
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วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์ 2562
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงหบ์รีุ

วันที ่  29 กุมภาพนัธ์ 2562

16 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 500.00       เฉพาะเจาะจง  ร้าน ส.พาณิชย์ ราคาทีเ่สนอ 500 บาท  ร้าน ส.พาณิชย์ เปน็เงิน 500 บาท  ตามระเบยีบพสัดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

14-ก.พ.-62

17 จ้างท าปา้ยไวนิล (งบพฒันาจังหวัด) 1,000.00     เฉพาะเจาะจง  บริษทั สิงหบ์รีุกันสาด แอนด์อิงค์เจ็ท 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 1,000 บาท

 บริษทั สิงหบ์รีุกันสาด แอนด์อิงค์เจ็ท จ ากัด 
เปน็เงิน 1,000 บาท

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

18-ก.พ.-62

18 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม (งบพฒันาจังหวัด) 3,580.00     เฉพาะเจาะจง  บริษทั คลังวิทยาศึกษา จ ากัด             
ราคาทีเ่สนอ 3,580 บาท

 บริษทั คลังวิทยาศึกษา จ ากัด                   
เปน็เงิน 3,580 บาท

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

18-ก.พ.-62


