
แบบ สขร.๑

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีซ้ือหรือจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาพนกังานขับรถยนต์ 8,000             8,000               ตกลงราคา นายไสว  สอนเจริญ ตามอัตราจ้างเหมา  07/10/59

2 ค่าจ้างเหมาพนกังานขับรถยนต์ 8,000             8,000               ตกลงราคา นายไกรวชิญ์  พมิพว์จิิตร ตามอัตราจ้างเหมา  06/10/59

3 ค่าจ้างเหมาพนกังานขับรถยนต์ 8,000             8,000               ตกลงราคา นายศาศวตั  ยอดปรางค์ ตามอัตราจ้างเหมา  01/08/60

4 ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวบาล 6,820             6,820               ตกลงราคา นายธนพิงษ ์ โพธิเ์ต้ีย ตามอัตราจ้างเหมา  06/10/59

5 ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภยั 7,000             7,000               ตกลงราคา นายทวศัีกด์ิ  เพชรล้วน ตามอัตราจ้างเหมา  06/10/59

6 ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 7,000             7,000               ตกลงราคา นางอ าพร  ผูกพนั ตามอัตราจ้างเหมา  7/11/59

7 ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 7,000             7,000               ตกลงราคา นายศุภชัย  คงปรีดี ตามอัตราจ้างเหมา  7/11/59

8 ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 7,000             7,000               ตกลงราคา นางสาวศุภมาศ  ฤทธิก์ระจ่าง ตามอัตราจ้างเหมา  7/11/59

9 ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 7,000             7,000               ตกลงราคา นางสาวพจนา  แสงอรุณ ตามอัตราจ้างเหมา  7/11/59

10 ค่าเช่าหนว่ยผสมเทียม 2,000             2,000               ตกลงราคา นายประเสริฐ  คงมิยา ราคาต่ าสุด  06/10/59 

11 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00      30,000.00        ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรโพธิท์อง จ ากัด ราคาต่ าสุด  10/07/60

12 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 17,249.30      17,249.30        ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรโพธิท์อง จ ากัด ราคาต่ าสุด  04/07/60

13 ค่าวสัดุส านกังาน 32,952.00      32,952.00        ตกลงราคา ร้านไทยววิฒัน์ ราคาต่ าสุด  02/08/60

14 ค่าวสัดุส านกังาน 620                620                  ตกลงราคา ร้านเสริมศรี ราคาต่ าสุด  30/06/60

15 ค่าจ้างเหมาท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 25,000           16,920             ตกลงราคา ร้านไก่โฆษณา ราคาต่ าสุด  04/08/60

16 ค่าวสัดุการเกษตร 45,000           36,000             ตกลงราคา บจ.แกรสฟดี(ไทยแลนด์) ราคาต่ าสุด  04/08/60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕60
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

วันที ่31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕60
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17 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ 600                600                  ตกลงราคา ร้านไก่โฆษณา ราคาต่ าสุด  10/08/60

18 ค่าวสัดุการเกษตร 45,000           36,000             ตกลงราคา บจก.แกรสฟดี (ไทยแลนด์)จ ากัด ราคาต่ าสุด  04/08/60
19 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 8,710          8,710            ตกลงราคา อู่เจริญศิลปก์ารช่าง ราคาต่ าสุด  4/08/60
20 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,500          2,500            ตกลงราคา บริษทัไมโครซิสเต็มคอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด ราคาต่ าสุด  15/08/60
21 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,500          2,500            ตกลงราคา บริษทัไมโครซิสเต็มคอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด ราคาต่ าสุด  18/08/60
22 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 4,000          4,000            ตกลงราคา ร้านไพโรจน์บริการ ราคาต่ าสุด  21/08/60
23 ค่าวัสดุส านักงาน 6,000          6,000            ตกลงราคา ร้านไทยววิฒัน์ ราคาต่ าสุด  26/07/60
24 ค่าจ้างเหมาท าป้าย 20,000        20,000          ตกลงราคา ร้านไก่โฆษณา ราคาต่ าสุด  02/08/60
25 ค่าวัสดุส านักงาน 32,952        32,952          ตกลงราคา ร้านไทยววิฒัน์ ราคาต่ าสุด  02/08/60
26 ค่าจ้างเหมาผลิตวัสดุเพือ่ใช้ในการเผยแพร่ 16,920        16,920          ตกลงราคา ร้านไก่โฆษณา ราคาต่ าสุด  04/08/60
27 ค่าวัสดุการเกษตร 36,000        36,000          ตกลงราคา บริษัทแกรสฟีด(ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาต่ าสุด  04/08/60
28 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 7,836.68     7,836.68       ตกลงราคา บจก.โตโยต้าโฆษิตอ่างทองฯ ราคาต่ าสุด  10/08/60
29 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 125,000      125,000        ตกลงราคา บจก.ปนันดาห์ ราคาต่ าสุด  17/08/60
30 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 32,800        32,800          ตกลงราคา พินิจยนตรการ ราคาต่ าสุด  18/08/60
31 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 30,000        30,000          ตกลงราคา พินิจยนตรการ ราคาต่ าสุด  18/08/60
32 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 38,600        38,600          ตกลงราคา ร้านไทยววิฒัน์ ราคาต่ าสุด  18/08/60
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33 ค่าวัสดุการเกษตร 37,050        37,050          ตกลงราคา ร้านกากน้ าตาลวิเศษฯ ราคาต่ าสุด  18/08/60
34 ค่าวัสดุการเกษตร 240,000      240,000        ตกลงราคา ปิยะผล 2 ราคาต่ าสุด  22/08/60
35 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 241,200      241,200        ตกลงราคา บจก.โปรนาวินเอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาต่ าสุด  22/08/60
36 ค่าวัสดุส านักงาน 24,090        24,090          ตกลงราคา ร้านไทยววิฒัน์ ราคาต่ าสุด  22/08/60
37 ค่าวัสดุการเกษตร 22,100        22,100          ตกลงราคา ร้านเพชรไพศาลค้าข้าว ราคาต่ าสุด  22/08/60
38 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 2,400          2,400            ตกลงราคา ร้านกุลกิตต์ิแอร์ ราคาต่ าสุด  16/08/60
39 ค่าวัสดุส านักงาน 4,990          4,990            ตกลงราคา ร้านไทยวิวัฒน์ ราคาต่ าสุด  22/08/60
40 ค่าวัสดุส านักงาน 4,996          4,996            ตกลงราคา ร้านไทยวิวัฒน์ ราคาต่ าสุด  22/08/60
41 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,940          2,940            ตกลงราคา ร้านไทยวิวัฒน์ ราคาต่ าสุด  22/08/60
42 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000          3,000            ตกลงราคา ร้านไทยวิวัฒน์ ราคาต่ าสุด  22/08/60
43 ค่าวัสดส านักงาน 1,310          1,310            ตกลงราคา ร้านไทยวิวัฒน์ ราคาต่ าสุด  22/08/60
44 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000          3,000            ตกลงราคา ร้านไทยวิวัฒน์ ราคาต่ าสุด  22/08/60
45 ค่าวัสดส านักงาน 4,995          4,995            ตกลงราคา ร้านไทยวิวัฒน์ ราคาต่ าสุด  22/08/60


