
แบบ สขร.1

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

1 ค่าถ่ายเอกสาร 2,104 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพร การพิมพ์ ร้านณฐพร การพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่136/63
ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์63 2,104 บาท 2,104 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 2 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

2 ซ่อมรถยนต์ 7,864.50 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก เชียงใหม่วาณิชยกิจ หจก เชียงใหม่วาณิชยกิจ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่136.1/63
ทะเบียน ณว 1299 กทม 7,864.50 บาท 7,864.50 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 2 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

3 ท าป้าย 11,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารีย์มีเดียแอนด์แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านอารีย์มีเดียแอนด์แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่137/63
11,000 บาท 11,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 9 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

4 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,960.69 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่137.1/63
2,960.69 บาท 2,960.69 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 9 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

5 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ 2 รายการ 490,800 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.น าทิศไทย บจก.น าทิศไทย เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่138/63
490,800 บาท 490,800 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 9 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

6 ซ่อมเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 4,625.61 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทแสงชัยมอเตอร์เซลล์ บริษัทแสงชัยมอเตอร์เซลล์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่139/63
รถยนต์ ทะเบียน กก 1000 ชม 4,625.61 บาท 4,625.61 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 9 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน มีนาคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 
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แบบ สขร.1

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

7 ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 4,718.70 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะแอร์ ร้านชัยชนะแอร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่140/63
นก 5959 ชม 4,718.70 บาท 4,718.70 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 10 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

8 ตรวจเช็คเปล่ียนถ่ายน้ ามัน 4,144.75 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า นครพงิค์ จ ากัด บริษัท โตโยต้า นครพงิค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่141/63
เคร่ือง บล 7999 ชม 4,144.75 บาท 4,144.75 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 13 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

9 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ 960 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญอิเลคทริคมอเตอร์ ร้านชัยเจริญอิเลคทริคมอเตอร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่142/63
(ทีป่ัดน้ าฝน) 960 บาท 960 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 13 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

10 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,350 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์ไอ เซอร์วสิ ร้านเอ็มแอนด์ไอ เซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่143/63
(ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) 1,350 บาท 1,350 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 13 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

11 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,900 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์ไอ เซอร์วสิ ร้านเอ็มแอนด์ไอ เซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่144/63
(เคร่ืองปร้ิน) 8,900 บาท 8,900 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 13 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

12 ซ่อมเปล่ียนแบตเตอร่ี 900 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์ไอ เซอร์วสิ ร้านเอ็มแอนด์ไอ เซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่145/63
เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) 900 บาท 900 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 13 ม.ีค. 63
1605-13-10-014-0045/60 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน มีนาคม  2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
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13 ซ้ือตลับสีเคร่ือง Cannon 980 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์ไอ เซอร์วสิ ร้านเอ็มแอนด์ไอ เซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่146/63
พร้อมติดต้ัง 980 บาท 980 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 13 ม.ีค. 63
1605-13-10-001-01369/58 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

14 นางวภิาวดี ค าสุรีย์ 45,733.33 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่147/63
จ้างเหมาท าความสะอาด 45,733.33 บาท 45,733.33 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 16 ม.ีค. 63
16 ม.ีค. - 30 ก.ย. 63 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

15 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 14,574.47 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทนอร์ทเวฟ จ ากัด บริษัทนอร์ทเวฟ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่148/63
ทะเบียน กล 8000 ชม 14,574.47 บาท 14,574.47 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 25 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

16 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 7993.97 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านครพงิค์ จ ากัด บริษัทนอร์ทเวฟ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่149/63
รถยนต์ ทะเบียน ขก 7333 ชม 7,993.97 บาท 14,574.47 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 27 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

17 เปล่ียนยางรถยนต์ 23,600 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก เฮงสวัสด์ิยางยนต์ข่วงสิงห์ หจก เฮงสวัสด์ิยางยนต์ข่วงสิงห์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่150/63
ทะเบียน กจ 7333 ชม 23,600 บาท 23,600 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 27 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

18 เปล่ียนยางรถยนต์ 23,600 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก เฮงสวัสด์ิยางยนต์ข่วงสิงห์ หจก เฮงสวัสด์ิยางยนต์ข่วงสิงห์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่151/63
ทะเบียน กจ 7222 ชม 23,600 บาท 23,600 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 27 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน มีนาคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

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

19 ซ่อมรถยนต์ฟอร์ด 2,958.55 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน มอเตอร์ จ ากัด บริษัท อเมริกัน มอเตอร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่152/63
ทะเบียน งธ 595 ชม 2,958.55 บาท 2,958.55 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 31 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

20 ซ่อมรถยนต์ 4,515.56 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านครพงิค์ จ ากัด บริษัท โตโยต้านครพงิค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่153/63
ทะเบียน นก 5959 ชม 4,515.56 บาท 4,515.56 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 31 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

21 จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ 12,000 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่154/63
12,000 บาท 12,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 31 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

22 ซ้ือวสัดุวทิย์ฯ 41,200 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรเจริญ ร้านเกษตรเจริญ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่155/63
(ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) 41,200 บาท 41,200 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 31 ม.ีค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                                   วนัที ่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน มีนาคม  2562
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 


