
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง 20,108       เฉพาะเจาะจง  หจก.วิบลูย์พาณิชย์สิงหบ์รีุ             ราคาที่
เสนอ  20,108.01 บาท

 หจก.วิบลูย์พาณิชย์สิงหบ์รีุ  เปน็เงิน 
20,108.01  บาท

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

1-ม.ิย.-63

2 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
หมายเลขทะเบยีน 
0105-01-15-003-0023/48

500           เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมชัยเอน็จิเนยีร่ิง ราคาที่เสนอ 500 บาท ร้านเฉลิมชัยเอน็จิเนยีร่ิง เปน็เงิน 500 บาท  ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

2-ม.ิย.-63

3 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบยีน กง 589สิงหบ์รีุ

9,150         เฉพาะเจาะจง ร้านสมยศการช่าง ราคาที่เสนอ 9,150บาท ร้านสมยศการช่าง เปน็เงิน 9,150บาท  ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

5-ม.ิย.-63

4 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขทะเบยีน 
0105-13-10-007-0558/57

400           เฉพาะเจาะจง ร้านเทคคอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 400 บาท ร้านเทคคอมพิวเตอร์ เปน็เงิน 400 บาท  ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

9-ม.ิย.-63

5 จ้างท าตรายางปศุสัตว์จังหวัด 990           เฉพาะเจาะจง ร้านแมพ่ิมพ์ ราคาที่เสนอ 990 บาท ร้านแมพ่ิมพ์ เปน็เงิน 990 บาท  ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

9-ม.ิย.-63

6 ซ้ือตัวอย่างเนือ้สัตว์ 200           เฉพาะเจาะจง นายสมยศ มว่งเทศ ราคาที่เสนอ 200 บาท นายสมยศ มว่งเทศ เปน็เงิน 200 บาท  ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

9-ม.ิย.-63

7 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบยีน นข 454 สิงหบ์รีุ

860           เฉพาะเจาะจง ร้านสมยศการช่าง ราคาที่เสนอ 860 บาท ร้านสมยศการช่าง เปน็เงิน 860 บาท  ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

11-ม.ิย.-63

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถิุนายน 2563
ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดสิงหบ์รีุ

วันที่    30 มถิุนายน  2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถิุนายน 2563
ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดสิงหบ์รีุ

วันที่    30 มถิุนายน  2563

8 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบยีน กจ 52 สิงหบ์รีุ

3,197         เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าสิงหบ์รีุ จ ากดั ราคาที่เสนอ 
3,197.16 บาท

บริษทั โตโยต้าสิงหบ์รีุ จ ากดั เปน็เงิน 3,197.16
 บาท

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

16-ม.ิย.-63

9 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบยีน นข 454 สิงหบ์รีุ

1,050         เฉพาะเจาะจง ร้านสมยศการช่าง ราคาที่เสนอ 1,050 บาท ร้านสมยศการช่าง เปน็เงิน 1,050 บาท  ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

18-ม.ิย.-63

10 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร 1,500         เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน ์เกดิเจริญ ราคาที่เสนอ 1,500 บาท นายสุทัศน ์เกดิเจริญ เปน็เงิน 1,500 บาท  ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

26-ม.ิย.-63

11 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์และวัสดวิทยาศาสตร์ 67,500       เฉพาะเจาะจง บริษทั ณภกจิ อนิเตอร์เทรด จ ากดั ราคาที่
เสนอ 67,500 บาท

บริษทั ณภกจิ อนิเตอร์เทรด จ ากดั เปน็เงิน 
67,500 บาท

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

26-ม.ิย.-63

12 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบยีน บค 4425 สิงหบ์รีุ

2,415         เฉพาะเจาะจง ร้านสมยศการช่าง ราคาที่เสนอ 2,415 บาท ร้านสมยศการช่าง เปน็เงิน 2,415 บาท  ตามระเบยีบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 กรณีมาตรา
 56 วรรคหนึง่ (2) (ข)

30-ม.ิย.-63



สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถิุนายน 2563
ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดสิงหบ์รีุ

วันที่    30 มถิุนายน  2563



สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถิุนายน 2563
ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดสิงหบ์รีุ

วันที่    30 มถิุนายน  2563


