
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจา้ง

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง    31,392.41 เฉพาะเจาะจง  หจก.วิบูลยพ์าณิชยสิ์งห์บุรี            
ราคาที่เสนอ 31,392.41 บาท

 หจก.วิบูลยพ์าณิชยสิ์งห์บุรี                
เป็นเงิน 31,392.41  บาท

 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

1-พ.ย.-61

2 ซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กข 3210 สิงห์บุรี

     2,950.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านสมยศการช่าง                     
ราคาที่เสนอ 2,950 บาท

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

2-พ.ย.-61

3 ซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 276 สิงห์บุรี

     2,951.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านสมยศการช่าง                     
ราคาที่เสนอ 2,950 บาท

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

2-พ.ย.-61

4 ซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ม 2730 สิงห์บุรี

     2,950.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านสมยศการช่าง ราคาที่เสนอ 2,950
 บาท

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

5-พ.ย.-61

5 ซ้ือตัวอยา่งเนื้อสัตว์        100.00 เฉพาะเจาะจง  น.ส.น้ าหนึ่ง นาคเสียร                
ราคาที่เสนอ 100 บาท

 น.ส.น้ าหนึ่ง นาคเสียร เป็นเงิน 100 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

6-พ.ย.-61

6 ซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดา
แห่งฝนหลวง

       500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านนันท์ศิริ ดอกไม้สด                
ราคาที่เสนอ 500 บาท

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

13-พ.ย.-61

7 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 300.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านสะบายดีเซอร์วิส                  
ราคาที่เสนอ 300 บาท

 ร้านสะบายดีเซอร์วิส เป็นเงิน 300 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

14-พ.ย.-61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจกิายน  2561
ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสิงห์บุรี
วันที่   30  พฤศจกิายน  2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจา้ง

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจกิายน  2561
ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสิงห์บุรี
วันที่   30  พฤศจกิายน  2561

8 จา้งท าป้ายไวนิล 900.00       เฉพาะเจาะจง  บริษัท สิงห์บุรีกนัสาด แอนด์อิงค์เจท็ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 900 บาท

 บริษัท สิงห์บุรีกนัสาด แอนด์อิงค์เจท็ 
จ ากดั เป็นเงิน 900 บาท

 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

15-พ.ย.-61

9 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,550.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านสะบายดีเซอร์วิส                  
ราคาที่เสนอ 1,550 บาท

 ร้านสะบายดีเซอร์วิส เป็นเงิน 1,550 บาท  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

28-พ.ย.-61

10 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 500.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านเฉลิมชัยเอ็นจเินียร่ิง              
ราคาที่เสนอ 500 บาท

 ร้านเฉลิมชัยเอ็นจเินียร่ิง เป็นเงิน 500 
บาท

 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

29-พ.ย.-61

11 จา้งซ่อมตู้เยน็ 1,201.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านจติติแอร์เซอร์วิส                  
ราคาที่เสนอ 1,200.01 บาท

 ร้านจติติแอร์เซอร์วิส                        
เป็นเงิน 1,200.01 บาท

 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ขอ้ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

29-พ.ย.-61


