
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน 3089.50 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพรการพิมพ์ ร้านณฐพรการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่90.1/63
พฤศจิกายน 2562 3089.50 บาท 3089.50 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 3 ธ.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

2 จ้างเหมาทาสีตึกส านักงาน 50,000. บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์  ผดุงทรัพย์ นายพิพัฒน์  ผดุงทรัพย์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่91/63
50,000. บาท 50,000. บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 6 ธ.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

3 ตรวจเช็คซ่อม 2,255.03 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้านครพงิค์ จ ากัด บริษัทโตโยต้านครพงิค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่92/63
รถยนต์ทะเบียน 2,255.03 บาท 2,255.03 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 6 ธ.ค. 62
ขค 7049 เชียงใหม่ ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

4 ตรวจเช็คเปล่ียนไส้กรอง 741.51 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้านครพงิค์ จ ากัด บริษัทโตโยต้านครพงิค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่93/63
รถยนต์ทะเบียน 741.51 บาท 741.51 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 12 ธ.ค. 62
ขก 7333 ชม ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

5 จ้างเหมาท าวดีีทัศน์ 39,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ทรายมีเดียโปรดักชั่น หจก.ทรายมีเดียโปรดักชั่น เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่94/63
(ส่วนมาตรฐาน) 39,000 บาท 39,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 12 ธ.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

6 จ้างซ่อมรถยนต์ 3,353.60  บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้านครพงิค์ จ ากัด บริษัทโตโยต้านครพงิค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่95/63
ทะเบียน งจ 595 ชม 3,353.60  บาท 3,353.60  บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 18 ธ.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน ธนัวาคม 2562
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

7 ท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 20,000  บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารีย์มีเดียแอนด์ แอด์ เวอร์ไทซ่ิง ร้านอารีย์มีเดียแอนด์ แอด์ เวอร์ไทซ่ิง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่96/63
20,000  บาท 20,000  บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 19 ธ.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

8 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 17,240 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เค เทรดด้ิง ร้ายเอ็น เค เทรดด้ิง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่97/63
(ฝ่ายบริหารฯ) 17,240 บาท 17,240 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 19 ธ.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

9 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 7,650 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เค เทรดด้ิง ร้านเอ็น เค เทรดด้ิง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่98/63
(ส่วนสุขภาพฯ) 7,650 บาท 7,650 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 19 ธ.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

10 ท าแผ่นพับป้ายอะคิลลิก 1,990 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารีย์มีเดียแอนด์ แอด์ เวอร์ไทซ่ิง ร้านอารีย์มีเดียแอนด์ แอด์ เวอร์ไทซ่ิง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่99/63
1,990 บาท 1,990 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 19 ธ.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

11 ค่าวสัดุก่อสร้าง 14 รายการ 2,694.26 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนา ฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนา ฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่100/63
(ส่วนส านักงาน) 2,694.26 บาท 2,694.26 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 26 ธ.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

12 จ้างเหมานักวชิาการสัตวบาล 90,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายกฤตานน ทิพยวงค์ นายกฤตานน ทิพยวงค์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่101/63
(ธกค.) 90,000 บาท 90,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 27 ธ.ค. 62
จ้าง 2 ม.ค. - 30 ม.ิย. 63 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน ธนัวาคม  2562
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

13 จ้างเหมาคนงานเล้ียงสัตว์ 109,800 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายชัชวาล ใจค า นายชัชวาล ใจค า เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่102/63
(ธกค.) 109,800 บาท 109,800 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 27 ธ.ค. 62
จ้าง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

14 วสัดุส านักงาน 3,050 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงค์ พานิช หจก ศิริวงค์ พานิช เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่103/63
3,050 บาท 3,050 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 27 ธ.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

15 วสัดุก่อสร้าง 6,789.15 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนา ฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนา ฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่104/63
(ซ่อมบ้านนายชูเกียรติ ลีนา) 6,789.15 บาท 6,789.15 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 27 ธ.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

16 เติมน้ ายาดับเพลิง 3 ถัง 2,700 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์แชมป์คอมเมอร์เชียล ร้านสตาร์แชมป์คอมเมอร์เชียล เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่105/63
2,700 บาท 2,700 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 27 ธ.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน ธนัวาคม  2562
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2562


