
แบบ สขร.1

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ที่ หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
1 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน 4,419.50         4,419.50         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพรการพิมพ์ ร้านณฐพรการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 116/64

ธันวาคม 2563 4,419.50 บาท 4,419.50 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 4 ม.ค. 64
ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,227.57         4,227.57         วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยทุธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยทุธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 116.1/64
4,227.57 บาท 4,227.57 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 7 ม.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

3 ซ่อมโช๊คอัพ 6,955.00         6,955.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอู่แอร์โช๊คอัพ ร้านอู่แอร์โช๊คอัพ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 117/64
รถยนต์ กก-1000 เชียงใหม่ 6,955.00 บาท 6,955.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 7 ม.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

4 เปล่ียนแบตเตอร่ี 2,620.00         2,620.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญอิเลคทริค ร้านชัยเจริญอิเลคทริค เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจา้งเลขที่ 119/64
รถยนต์ บจ-1809 บร 2,620.00 บาท 2,620.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 11 ม.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

5 เปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 900.00           900.00           วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ อู่ป๋องบริการ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจา้งเลขที่ 120/64
รถยนต์ บจ-1809 บร 900.00 บาท 900.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 11 ม.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

6 ซ่อมเคร่ืองปร้ินส์เตอร์
1605-03-10-010-0567/58 980.00           980.00           วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจา้งเลขที่ 121/64

980.00 บาท 980.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 11 ม.ค. 64
ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน มกราคม 2564
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร.1

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ที่ หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
7 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 6,923.97         6,923.97         วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยทุธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยทุธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 122/64

6,923.97 บาท 6,923.97 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 14 ม.ค. 64
ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

8 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ 489,720.00     489,720.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เคเอ็กเซอร์เลนท์ บจก. เคเอ็กเซอร์เลนท์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 123/64
489720.00 บาท 489720.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 18 ม.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

9 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ 3,657.60         3,657.60         วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. อลัฟา่พลัส คอร์เปอร์เรชั่น บจก. อลัฟา่พลัส คอร์เปอร์เรชั่น เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 124/64
3,657.60 บาท 3,657.60 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 18 ม.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

10 เปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 3,400.00         3,400.00         วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ อู่ป๋องบริการ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 125/64
รถยนต์ บท-7888 เชียงใหม่ 3,400.00 บาท 3,400.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 18 ม.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

11 เปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 1,200.00         1,200.00         วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ อู่ป๋องบริการ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 126/64
รถยนต์ ขก-7333 เชียงใหม่ 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 18 ม.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

12 ซ่อมรถยนต์ กก-1000 เชียงใหม่ 1,170.00         1,170.00         วธิเีฉพาะเจาะจง อู่โปรเซอร์วสิ อู่โปรเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 127/64
1,170.00 บาท 1,170.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 18 ม.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน มกราคม 2564
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร.1

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ที่ หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

13 ซ่อมรถยนต์ กก-8000 เชียงใหม่ 3,250.00         3,250.00         วธิเีฉพาะเจาะจง อู่โปรเซอร์วสิ อู่โปรเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 128/64
3,250.00 บาท 3,250.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 19 ม.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

14 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,324.00         1,324.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอชียการไฟฟ้า จ ากดั บริษัท เอชียการไฟฟ้า จ ากดั เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 129/64
1,324.00 บาท 1,324.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 19 ม.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

15 ซ่อมรถยนต์ นก-5959 เชียงใหม่ 4,040.00         4,040.00         วธิเีฉพาะเจาะจง อู่โปรเซอร์วสิ อู่โปรเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 130/64
4,040.00 บาท 4,040.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 27 ม.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

16 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน 5,273.00         5,273.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพรการพิมพ์ ร้านณฐพรการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 131/64
มกราคม 2564 5,273.00 บาท 5,273.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 27 ม.ค. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน มกราคม 2564
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564






