
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่ำถำ่ยเอกสำรประจ ำเดือน 4,763.50         476.50            วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนณฐพรกำรพิมพ์ ร้ำนณฐพรกำรพิมพ์ เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น ใบส่ังจ้ำงเลขที ่140/64

กมุภำพนัธ ์2564 4,763.50 บำท 4,763.50 บำท ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 1 มี.ค. 64
ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

2 ซ้ือวสัดุอบรม 7,725.00         7,725.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช หจก.ศิริวงศ์พำนิช เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น ใบส่ังจ้ำงเลขที ่141/64
7,725.00 บำท 7,725.00 บำท ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 8 มี.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

3 จัดท ำเอกสำรอบรม 7,725.00         7,725.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนณฐพรกำรพิมพ์ ร้ำนณฐพรกำรพิมพ์ เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น ใบส่ังจ้ำงเลขที ่142/64
7,725.00 บำท 7,725.00 บำท ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 8 มี.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

4 จดัท ำปำ้ยไวนลิ 4,000.00         4,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอำรียม์ีเดียแอนด์แอ็ด ร้ำนอำรียม์ีเดียแอนด์แอ็ด เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น ใบส่ังจ้ำงเลขที ่143/64
เวอร์ไทซ่ิง เวอร์ไทซ่ิง ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 8 มี.ค. 64

4,000 บำท 4,000 บำท ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

5 จดัท ำปำ้ยธรรมเนยีบฯ 2,750.00         2,750.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอำรียม์ีเดียแอนด์แอ็ด ร้ำนอำรียม์ีเดียแอนด์แอ็ด เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น ใบส่ังจ้ำงเลขที ่144/64
เวอร์ไทซ่ิง เวอร์ไทซ่ิง ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 8 มี.ค. 64

2,750.00 บำท 2,750.00 บำท ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

6 จดัท ำปำ้ยธรรมเนยีบฯ 8,000.00         8,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอำรียม์ีเดียแอนด์แอ็ด ร้ำนอำรียม์ีเดียแอนด์แอ็ด เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น ใบส่ังจ้ำงเลขที ่145/64
เวอร์ไทซ่ิง เวอร์ไทซ่ิง ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 9 มี.ค. 64

8,000.00 บำท 8,000.00 บำท ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

                                       สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเดือน กุมภำพันธ ์2564
                               ส ำนักงำนปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
7 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำใบประกำศฯ 1,200.00         1,200.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนณฐพรกำรพิมพ์ ร้ำนณฐพรกำรพิมพ์ เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น ใบส่ังจ้ำงเลขที ่146/64

1,200.00 บำท 1,200.00 บำท ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 15 มี.ค. 64
ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

8 ซ่อมรถยนต์ กก-1000 เชียงใหม่ 1,200.00         1,200.00         วธิเีฉพำะเจำะจง อูป่๋องบริกำร อูป่๋องบริกำร เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น ใบส่ังจ้ำงเลขที ่147/64
1,200.00 บำท 1,200.00 บำท ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 22 มี.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

9 ท ำตรำยำง 3 รำยกำร 850.00            850.00            วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำนงค์กำรช่ำง ร้ำนจ ำนงค์กำรช่ำง เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น  ใบส่ังจ้ำงเลขที ่148/64
850 บำท 850 บำท ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 22 มี.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

10 ซ้ือหนีบเยน็ 48,000.00       48,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั น ำทิศไทย จ ำกัด บริษทั น ำทิศไทย จ ำกัด เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น  ใบส่ังจ้ำงเลขที ่149/64
48,000.00 บำท 48,000.00 บำท ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 29 มี.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

11 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำน 54,000.00       54,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย ลำยแสงพงค์ นำยชัชชัย ลำยแสงพงค์ เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น  ใบส่ังจ้ำงเลขที ่150/64
ขับรถยนต์ 54,000.00 บำท 54,000.00 บำท ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 29 มี.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

12 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำน 54,000.00       54,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทนงศักด์ิ นุตตะละ นำยทนงศักด์ิ นุตตะละ เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น  ใบส่ังจ้ำงเลขที ่151/64
ขับรถยนต์ 54,000.00 บำท 54,000.00 บำท ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 29 มี.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

                                                   วนัที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564

                                       สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเดือน กุมภำพันธ ์2564
                               ส ำนักงำนปศุสัตวเ์ขต 5 



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

13 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำน 54,000.00       54,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยแสวง เปำค ำ นำยแสวง เปำค ำ เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น  ใบส่ังจ้ำงเลขที ่152/64
ขับรถยนต์ 54,000.00 บำท 54,000.00 บำท ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 29 มี.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

14 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 42,000.00       42,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำงพัชรินทร์ สุปินะ นำงพัชรินทร์ สุปินะ เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น  ใบส่ังจ้ำงเลขที ่153/64
42,000.00 บำท 42,000.00 บำท ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 29 มี.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

15 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 42,000.00       42,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำงวภิำวดี ค ำสุรีย์ นำงวภิำวดี ค ำสุรีย์ เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น  ใบส่ังจ้ำงเลขที ่154/64
42,000.00 บำท 42,000.00 บำท ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 29 มี.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

16 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 42,000.00       42,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย ์มัจฉำภูผำ นำยอำทิตย ์มัจฉำภูผำ เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น  ใบส่ังจ้ำงเลขที ่154/64
42,000.00 บำท 42,000.00 บำท ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 29 มี.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

17 ค่ำถำ่ยเอกสำรประจ ำเดือน 2,805.00         2,805.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนณฐพรกำรพิมพ์ ร้ำนณฐพรกำรพิมพ์ เสนอรำคำต่ ำสุดและเป็น ใบส่ังจ้ำงเลขที ่156/64
มนีำคม 2564 2,805.00 บำท 2,805.00 บำท ไปตำมเง่ือนไขทีส่ ำนักงำน 29 มี.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก ำหนด

                                       สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเดือน กุมภำพันธ ์2564
                               ส ำนักงำนปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564




