
แบบ สขร.1

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

1 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 54,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายประยูร จาปัญญา นายประยูร จาปัญญา เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่156/63
(เม.ย.-ก.ย.63) 54,000 บาท 54,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

2 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 54,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายชัชชัย ลายแสงพงษ์ นายชัชชัย ลายแสงพงษ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่157/63
(เม.ย.-ก.ย.63) 54,000 บาท 54,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

3 ถ่ายเอกสาร 895.50 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพรการพิมพ์ ร้านณฐพรการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่158/63
ประจ าเดือนเมษายน 63 895.50 บาท 895.50 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,680 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สิริสวสัด์ิ หจก.สิริสวสัด์ิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่159/63
1,680 บาท 1,680 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

5 ถ่ายเอกสาร 385 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพรการพิมพ์ ร้านณฐพรการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่160/63
(ส่วนมาตรฐานฯ) 385 บาท 385 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

6 เปล่ียนแบตเตอร์ร่ีรถไถ 2,800 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญอิเล็กทริก ร้านชัยเจริญอิเล็กทริก เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่161/63
2,800 บาท 2,800 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน เมษายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

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

7 ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 15,030 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง อู๋ป๋องบริการ อู๋ป๋องบริการ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่162/63
ขก 4180 เชียงใหม่ 15,030 บาท 15,030 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

8 ตรวจเช็คซ่อมถ่าย 2,349.27 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เชียงราย บริษัท โตโยต้า เชียงราย เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่163/63
น้ ามันเคร่ือง กจ 7222 ชม 2,349.27 บาท 2,349.27 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 8 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

9 วสัดุก่อสร้าง 22 รายการ 6,919.55 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่164/63
6,919.55 บาท 6,919.55 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 13 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

10 ซ่อมแอร์ 7,800 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายธนพล ตรีชฎา นายธนพล ตรีชฎา เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่165/63
ห้องนิติกร 7,800 บาท 7,800 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 15 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

11 ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 14,097.25 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทแสงชัยมอเตอร์เซลล์ จ ากัด บริษัทแสงชัยมอเตอร์เซลล์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่165.1/63
ผย 6310 เชียงใหม่ 14,097.25 บาท 14,097.25 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 15 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

12 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 6,917.55 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่165.2/63
6,917.55 บาท 6,917.55 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 15 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน เมษายน  2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

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

13 วสัดุวทิย์ 2 รายการ 27,420 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม องค์กรเภสัชกรรม เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่166/63
27,420 บาท 27,420 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 20 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

14 ซ้ือครุภัณฑ์วทิย์ 4 รายการ 112,480 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเวทแอนนี่มอลล์ ร้านเวทแอนนี่มอลล์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่167/63
112,480 บาท 112,480 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 20 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

15 ท าโล่ห์รางวลั ใบประกาศ 4,500 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอมไพร์ม อวอร์ด ร้านเอมไพร์ม อวอร์ด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่168/63
4,500 บาท 4,500 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 20 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

16 วสัดุงานบ้านงานครัว 10,111 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.เทรดด้ิง บริษัท เอ.พี.เทรดด้ิง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่169/63
10,111 บาท 10,111 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 20 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

17 เปล่ียนแบตเตอร์ร่ีรถยนต์ 3,200 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญอิเล็คทริคมอเตอร์ ร้านชัยเจริญอิเล็คทริคมอเตอร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่170/63
ทะเบียน นก 5959 ชม 3,200 บาท 3,200 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

18 วสัดุวทิย์ 99,957 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอเทคนิคคัล บจก.ไบโอเทคนิคคัล เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่171/63
4 รายการ 99,957 บาท 99,957 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 23 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน เมษายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

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

19 วสัดุก่อสร้าง 995.10 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่172/63
995.10 บาท 995.10 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 23 เม.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

20 ท าตรายาง 2,050 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่173/63
และป้ายจอดรถยนต์ 2,050 บาท 2,050 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 29 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

21 ซ่อมรถยนต์ 4,320 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ อู่ป๋องบริการ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่174/63
ทะเบียน งธ 595 ชม 4,320 บาท 4,320 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 29 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

22 ซ่อม เปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง 3,197.16 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า นครพงิค์ จ ากัด บริษัท โตโยต้า นครพงิค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่175/63
รถยนต์ทะเบียน บท 7888 ชม 3,197.16 บาท 3,197.16 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                                   วนัที ่ 30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน เมษายน  2562
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 


