
แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจดัจำ้ง

รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
 จ ำนวน 1 รำยกำร

20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดมำโนชบริกำร 
คลองใหญ่  20,000

หจก.ตรำดมำโนชบริกำร 
คลองใหญ่  10,250

เสนอรำคำต่ ำสุดและ
คุณสมบัติตรงตำม

ข้อก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ กษ 0505.6.7/015 
ลว. 26 มิ.ย. 62

2 จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำซ่อม
รถยนต์รำชกำร ทะเบียน 5กง 
6604 กรุงเทพฯ จ ำนวน 1 งำน

            2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชำยเซล แอนด์ เซอร์วสิ
              1,690

ร้ำนชำยเซล แอนด์ เซอร์วสิ 
              1,690

เสนอรำคำต่ ำสุดและ
คุณสมบัติตรงตำม

ข้อก ำหนด

ใบส่ังจำ้งเลขที่ กษ 0505.6.7/022
ลว. 1 ก.ค. 62

3 จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำซ่อม
รถยนต์รำชกำร ทะเบียน 6กง 
3001 กรุงเทพฯ จ ำนวน 1 งำน

            2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชำยเซล แอนด์ เซอร์วสิ
              1,450

ร้ำนชำยเซล แอนด์ เซอร์วสิ 
              1,450

เสนอรำคำต่ ำสุดและ
คุณสมบัติตรงตำม

ข้อก ำหนด

ใบส่ังจำ้งเลขที่ กษ 0505.6.7/023
ลว. 2 ก.ค. 62

4 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์        
จ ำนวน 3 รำยกำร

2,910 2,910 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซี.เอ็น.ตรำด สเตชั่น
เนอร่ี จ ำกัด  2,910

บริษัท ซี.เอ็น.ตรำด สเตชั่น
เนอร่ี จ ำกัด  2,910

เสนอรำคำต่ ำสุดและ
คุณสมบัติตรงตำม

ข้อก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ กษ 0505.6.7/018 
ลว. 5 ก.ค. 62

5 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 
15 รำยกำร

15,740 15,740 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซี.เอ็น.ตรำด สเตชั่น
เนอร่ี จ ำกัด  15,740

บริษัท ซี.เอ็น.ตรำด สเตชั่น
เนอร่ี จ ำกัด  15,740

เสนอรำคำต่ ำสุดและ
คุณสมบัติตรงตำม

ข้อก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ กษ 0505.6.7/016 
ลว. 10 ก.ค. 62

6 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 
จ ำนวน 5 รำยกำร

7,254 7,254 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซี.เอ็น.ตรำด สเตชั่น
เนอร่ี จ ำกัด  7,254

บริษัท ซี.เอ็น.ตรำด สเตชั่น
เนอร่ี จ ำกัด  7,254

เสนอรำคำต่ ำสุดและ
คุณสมบัติตรงตำม

ข้อก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ กษ 0505.6.7/017 
ลว. 10 ก.ค. 62

7 จดัจำ้งงำนซ่อมคอมพิวเตอร์     
   จ ำนวน 1 งำน

            3,900 3,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอิสเทิร์นเซอร์วสิ 
(ส ำนักงำนใหญ)่  3,900

ร้ำนอิสเทิร์นเซอร์วสิ 
(ส ำนักงำนใหญ)่  3,900

เสนอรำคำต่ ำสุดและ
คุณสมบัติตรงตำม

ข้อก ำหนด

ใบส่ังจำ้งเลขที่ กษ 0505.6.7/025
ลว. 12 ก.ค. 62

8 จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำซ่อม
รถยนต์รำชกำร ทะเบียน 3ท 
6208 กรุงเทพฯ จ ำนวน 1 งำน

          20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชำยเซล แอนด์ เซอร์วสิ
              11,650

ร้ำนชำยเซล แอนด์ เซอร์วสิ 
              11,650

เสนอรำคำต่ ำสุดและ
คุณสมบัติตรงตำม

ข้อก ำหนด

ใบส่ังจำ้งเลขที่ กษ 0505.6.7/024
ลว. 15 ก.ค. 62

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน
 3  รำยกำร

          14,700           14,700 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอิสเทิร์นเซอร์วสิ 
(ส ำนักงำนใหญ)่  14,700

ร้ำนอิสเทิร์นเซอร์วสิ 
(ส ำนักงำนใหญ)่  14,700

เสนอรำคำต่ ำสุดและ
คุณสมบัติตรงตำม

ข้อก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ กษ 0505.6.7/019 
ลว. 22 ก.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม 2562
ด่ำนตรวจสัตวน์้ ำจงัหวดัตรำด ศูนยบ์ริหำรจดักำรด่ำนตรวจสัตวน์้ ำเขต 2 (กรุงเทพฯ) กองควบคุมกำรค้ำสัตวน์้ ำและปัจจยักำรผลิต


