
แบบ สขร.1

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

1 ถ่ายเอกสาร 1,576.75 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพลการพิมพ์ ร้านณฐพลการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่199/63
ประจ าเดือน พ.ค.63 1,576.75 บาท 1,576.75 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 4 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

2 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 4,960 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า นครพิงค์ บริษัทโตโยต้า นครพิงค์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่200/63
รถยนต์ ทะเบียน 4,960 บาท 4,960 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 8 มิ.ย.63
บน 7666 ชม ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

3 ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ 7,811 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง อูแ่อร์ โช็คอัพ อูแ่อร์ โช็คอัพ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่201/63
ทะเบียน บจ 595 ชม 7,811 บาท 7,811 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 8 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

4 ถ่ายเอกสาร 1,200 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพลการพิมพ์ ร้านณฐพลการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่201.1/63
1,200 บาท 1,200 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 8 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

5 ซ้ือวสัดุวทิย์ 7,704 บาท  - วธิปีระกวดราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีซี.สถาพร กรุ๊ป หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีซี.สถาพร กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่202/63
 จ านวน 1 รายการ อิเล็กทรอนกิส์ e-bidding 7,704 บาท 7,704 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 10 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

6 จ้างตัดกิง่ไม้ 26,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายณัฐพล พงษ์ค า นายณัฐพล พงษ์ค า เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่203/63
26,000 บาท 26,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 10 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

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

7 เปล่ียนยางรถยนต์ 24,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เฮงสวสัด์ิยานยนต์ หจก.เฮงสวสัด์ิยานยนต์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่204/63
ทะเบียน ขค 7049 ชม 24,000 บาท 24,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 11 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

8 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ 164,200 บาท  - วธิปีระกวดราคา บริษัท โปรนาริน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บริษัท โปรนาริน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่205/63
จ านวน 5 รายการ อิเล็กทรอนกิส์ e-bidding 164,200 บาท 164,200 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 12 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

9 ซ้ือวสัดุวทิย์ 581,859 บาท  - วธิปีระกวดราคา หจก.บเีวลล์ ฟาร์มา แอนด์ อีคริบเม้นต์ หจก.บเีวลล์ ฟาร์มา แอนด์ อีคริบเม้นต์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่206/63
จ านวน 17 รายการ อิเล็กทรอนกิส์ e-bidding 581,859 บาท 581,859 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 12 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

10 ซ้ือวสัดุวทิย ์ 131,717 บาท  - วธิปีระกวดราคา บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่207/63
จ านวน 2 รายการ อิเล็กทรอนกิส์ e-bidding 131,717 บาท 131,717 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 16 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

11 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 870 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่208/63
(ส่วนยทุธศาสตร์ฯ) 870 บาท 870 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 16 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

12 ซ่อมระบบไฟฟ้า 1,500 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายเกษมสันต์ ศรีทาอ่อนตา นายเกษมสันต์ ศรีทาอ่อนตา เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่209/63
1,500 บาท 1,500 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 16 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

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

13 เปล่ียนแบตเตอร์ร่ีรถยนต์ 2,400 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญอิเลคทริคมอเตอร์ ร้านชัยเจริญอิเลคทริคมอเตอร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่210/63
ทะเบียน กฉ 8000 ชม 2,400 บาท 2,400 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

14 ซ่อมรถยนต์ 7,013.85 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทแสงชัยมอเตอร์ บริษัทแสงชัยมอเตอร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่211/63
ทะเบียน กก 1000 ชม 7,013.85 บาท 7,013.85 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

15 จ้างเหมาบริการ 180,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.อัมรา สฤษฎ์พิพัฒน์ น.ส.อัมรา สฤษฎ์พิพัฒน์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่212/63
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 180,000 บาท 180,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 24 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

16 เปล่ียนยางรถยนต์ 24,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เฮงสวสัด์ิยานยนต์ หจก.เฮงสวสัด์ิยานยนต์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่213/63
ทะเบียน กล 7444 ชม 24,000 บาท 24,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 25 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

17 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ 99,910 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เทคนิคคอล บริษัท ไบโอ เทคนิคคอล เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่214/63
จ านวน 1 รายการ 99,910 บาท 99,910 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 25 มิ.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือนมิถุนายน  2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

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

19 ซ้ือชดุเคร่ืองมอืตรวจวเิคราะห์ 400,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทอาฟเตอร์แล็บจ ากัด บริษัทอาฟเตอร์แล็บจ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่195/63
สารพันธกุรรม 1 เคร่ือง 400,000 บาท 400,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 26 พ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

20 ซ้ือซองบังคับสัตว ์2 ชุด 90,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทณภกจิอนัเดอร์เทรด จ ากดั บริษัทณภกจิอนัเดอร์เทรด จ ากดั เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่196/63
90,000 บาท 90,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 27 พ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

21 ซ้ือกล้องจุลทรรศน์ 37,450 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไทยจุลทรรศน์ บจก.ไทยจุลทรรศน์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่197/63
ชนิด 2 ตา 1 เคร่ือง 37,450 บาท 37,450 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 27 พ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

22 ซ้ือเคร่ืองพ่นยา 1 เคร่ือง 13,800 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรเจริญ ร้านเกษตรเจริญ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่198/63
13,800 บาท 13,800 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 29 พ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                                   วนัที ่ 30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือนมิถุนายน  2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 



แบบ สขร.1

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

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือนพฤษภาคม  2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

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

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือนพฤษภาคม  2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
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