
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 พนักงานราชการ 54,000 บาท  -  - น.ส.พมิพม์าดา สุทธนะ น.ส.พมิพม์าดา สุทธนะ ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน ใบส่ังจ้างเลขที่ 215/63
ต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป 54,000 บาท 54,000 บาท ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด 1 ก.ค.63
ต้ังแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.63

2 ถ่ายเอกสาร 2,605 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพรการพมิพ์ ร้านณฐพรการพมิพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ้างเลขที่ 215.1/63
ประจ าเดือนมิถุยายน 2,605 บาท 2,605 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 1 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

3 วสัดุเชื้อเพลิง OSM 5,530 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั กรีนเนต จ ากัด บริษทั กรีนเนต จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 215.2/63
5,530 บาท 5,530 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 2 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

4 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2,145 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์ ทนิวงค์ นายสุวทิย์ ทนิวงค์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ้างเลขที่ 216/63
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 2,145 บาท 2,145 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 9 ก.ค.63
หน่วย HHU ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

5 วสัดุส านักงาน 12,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พาณิช หจก.ศิริวงศ์พาณิช เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 217/63
ส่วนยุทธฯ 12,000 บาท 12,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 9 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

6 วสัดุก่อสร้าง 2,792.70 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 218/63
2,792.70 บาท 2,792.70 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 9 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

7 ซ่อมมอเตอร์ฉีดน้ ากระจกหน้า 1,059.30 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลล์ บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลล์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ้างเลขที่ 219/63
1,059.30 บาท 1,059.30 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 9 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

8 วสัดุส านักงาน 4,945 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พาณิช หจก.ศิริวงศ์พาณิช เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 220/63
ส่วนส่งเสริมฯ 4,945 บาท 4,945 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 9 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

9 วสัดุส านักงาน 4,973 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พาณิช หจก.ศิริวงศ์พาณิช เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 221/63
ส่วนส่งเสริมฯ 4,973 บาท 4,973 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 9 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

10 ซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1,980 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ้างเลขที่ 222/63
หอ้งบริหารฯ 1,980 บาท 1,980 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 9 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

11 วสัดุอบรม 2,868 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พาณิช หจก.ศิริวงศ์พาณิช เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 222.1/63
นายณัฐวทิย์ อิ่มมาก 2,868 บาท 2,868 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 9 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

12 ซ่อมรถยนต์ 5,876.01 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จ ากัด บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ้างเลขที่ 223/63
ทะเบยีน งธ 8237 ชม 5,876.01 บาท 5,876.01 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 13 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                                   วนัที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

13 ถ่ายเอกสารการอบรม 2,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพรการพมิพ์ ร้านณฐพรการพมิพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ้างเลขที่ 223.1/63
นายณัฐวทิย์ อิ่มมาก 2,000 บาท 2,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 13 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

14 พนักงานราชการ 45,870.97 บาท  -  - น.ส.ศศิวมิล วงษอ์่อง น.ส.ศศิวมิล วงษอ์่อง ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน  ใบส่ังจ้างเลขที่ 224/63
ศูนยว์จิยัสัตวแ์พทยภ์าคเหนือตอนบน 45,870.97 บาท 45,870.97 บาท ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด 15 ก.ค.63
ต าแหน่งนักวทิยาศาสตรการแพทย์

ต้ังแต่15 ก.ค.-30 ก.ย.63
15 ซ่อมรถยนต์ 3,536.99 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จ ากัด บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ้างเลขที่ 224.1/63

ทะเบยีน งจ 595 ชม 3,536.99 บาท 3,536.99 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 16 ก.ค.63
ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

16 วสัดุการเกษตร 42,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรเจริญ ร้านเกษตรเจริญ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 225/63
 5 รายการ 42,000 บาท 42,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 17 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

17 วัสดุเวชภัณฑ์ (แอลกอฮอล์) 20,030.40 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 226/63
จ านวน 720 ขวด 20,030.40 บาท 20,030.40 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 17 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

18 วสัดุอบรม 4,050 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริสวสัด์ิ หจก.ศิริสวสัด์ิ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 227/63
น.ส.ประวณ์ีนุต สุนะ 4,050 บาท 4,050 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 17 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือนกรกฎาคม  2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

19 ถ่ายเอกสารอบรม 1,950 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพรการพมิพ์ ร้านณฐพรการพมิพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็ ใบส่ังจ้างเลขที่ 228/63
น.ส.ประวณ์ีนุต สุนะ 1,950 บาท 1,950 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 17 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

20 วสัดุส านักงาน 2,800 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์เทรดโอเอ เซอร์วิส ร้านอินเตอร์เทรดโอเอ เซอร์วิส เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 229/63
หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,800 บาท 2,800 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 20 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

21 ค่าจ้างเหมาท าตราสัญลักษณ์ 9,800 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารียม์ีเดียแอนด์แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านอารียม์ีเดียแอนด์แอดเวอร์ไทซ่ิง เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ้างเลขที่ 230/63
กรมปศุสัตว์ 9,800 บาท 9,800 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 20 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

22 ถ่ายเอกสารอบรม 23 ก.ค.63 4,930 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพรการพมิพ์ ร้านณฐพรการพมิพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ้างเลขที่ 231/63
นางมณิชญา  ประชุม 4,930 บาท 4,930 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 20 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

23 ถ่ายเอกสารอบรม 22 ก.ค.63 4,830 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพรการพมิพ์ ร้านณฐพรการพมิพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ้างเลขที่ 232/63
นายพชร ศรีประสาท 4,830 บาท 4,830 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 20 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

24 แฟม้ซองกระดาษส าหรับใส่ 2,800 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ศึกษาภณัฑ์เชียงใหม่ บจก.ศึกษาภณัฑ์เชียงใหม่ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 233/63
เอกสารแบบขยายข้าง 2,800 บาท 2,800 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 20 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

25 ท าโล่หร์างวลัและใบประกาศ 2,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอมไพร์ม อวอร์ด ร้านเอมไพร์ม อวอร์ด เสนอราคาต่ าสุดและเปน็ ใบส่ังจ้างเลขที่ 234/63
(ส่วนส่งเสริมฯ) 2,000 บาท 2,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 22 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

26 วสัดุคอมพวิเตอร์ 24,510 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เค เทรดด้ิง ร้านเอ็น เค เทรดด้ิง เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 235/63
จ านวน 10 รายการ 24,510 บาท 24,510 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 23 ก.ค.63
(ฝ่ายบริหาร) ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

27 วสัดุส านักงาน 10,071 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงค์พานิช หจก.ศิริวงค์พานิช เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 236/63
จ านวน 11 รายการ 10,071 บาท 10,071 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 23 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

28 ถ่ายเอกสาร OSM 1,200 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพรการพมิพ์ ร้านณฐพรการพมิพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ้างเลขที่ 237/63
1,200 บาท 1,200 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 23 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

29 จัดท าวสัดุประกอบการอบรม 10,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ดาราวรรณการพมิพ์ หจก.ดาราวรรณการพมิพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 238/63
10,000 บาท 10,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 24 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

30 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 5,300 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์เทรดโอเอ เซอร์วิส ร้านอินเตอร์เทรดโอเอ เซอร์วิส เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ้างเลขที่ 239/63
หมายเลข 100000000076 5,300 บาท 5,300 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 25 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

31 วสัดุก่อสร้าง 834.60 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแอร์ หจก.ยุทธนาฮาร์ดแอร์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 240/63
834.60 บาท 834.60 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 31 ก.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                                   วนัที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 












