
แบบ สขร.1

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

1 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล 108,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.อัมรา สฤษฎ์พิพัฒน์ น.ส.อัมรา สฤษฎ์พิพัฒน์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่1/63
1 ต.ค.62-30 ม.ิย.63 108,000 บาท 108,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 ต.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

2 จ้างเหมาท าความสะอาด 80,733.33 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ มัจฉาภูผา นายอาทิตย์ มัจฉาภูผา เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่61/63
16 ต.ค.62-30 ก.ย.63 80,733.33 บาท 80,733.33 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 16 ต.ค.62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

3 จ้างเหมาท าความสะอาด 84,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นางพัชรินทร์  สุปินะ นางพัชรินทร์  สุปินะ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่62/63
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 84,000 บาท 84,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ต.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

4 จ้างเหมาท าความสะอาด 84,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นางเยาวเรศ ลายแสงพงค์ นางเยาวเรศ ลายแสงพงค์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่63/63
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 84,000 บาท 84,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ต.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

5 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 108,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ นุตตะละ นายทนงศักด์ิ นุตตะละ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่64/63
(ส่วนบริหาร) 108,000 บาท 108,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ต.ค. 62
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

6 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 108,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายแสวง เปาค า นายแสวง เปาค า เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่65/63
(ส่วนบริหาร) 108,000 บาท 108,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ต.ค. 62
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร.1

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

7 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 54,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายชัชชัย ลายแสงพงค์ นายชัชชัย ลายแสงพงค์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่66/63
(ส่วนมาตรฐาน) 54,000 บาท 54,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ต.ค. 62
1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

8 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 54,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายประยูร จาปัญญา นายประยูร จาปัญญา เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่67/63
(ส่วนสุขภาพ) 54,000 บาท 54,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ต.ค. 62
1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

9 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 108,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายธรีพงษ์ วงค์เดือน นายธรีพงษ์ วงค์เดือน เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่68/63
(HHU) 108,000 บาท 108,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ต.ค. 62
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

10 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 108,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายณัฐพล จอมใจ นายณัฐพล จอมใจ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่69/63
(HHU) 108,000 บาท 108,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ต.ค. 62
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

11 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 108,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายสิทธศัิกด์ิ ปิมปา นายสิทธศัิกด์ิ ปิมปา เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่70/63
(HHU) 108,000 บาท 108,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ต.ค. 62
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

12 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 108,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายอนุชา นางเมาะ นายอนุชา นางเมาะ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่71/63
(HHU) 108,000 บาท 108,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ต.ค. 62
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน ตุลาคม  2562
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร.1

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

13 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 108,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา กันทะมูล นายกฤษฎา กันทะมูล เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่72/63
(HHU) 108,000 บาท 108,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ต.ค. 62
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

14 จ้างเหมาช่วยงานด้าน 84,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายพร้อมสิน ศีลอุดม นายพร้อมสิน ศีลอุดม เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่73/63
สัตวแพทย์ 84,000 บาท 84,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ต.ค. 62
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

15 จ้างเหมาช่วยงานด้าน 84,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ เรปานนท์ นายณรงค์ศักด์ิ เรปานนท์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่74/63
สัตวแพทย์ 84,000 บาท 84,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ต.ค. 62
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

16 จ้างเหมารักษาความปลอดภยั 168,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.รักษาความปลอดภัยท๊อปการ์เดียน บจก.รักษาความปลอดภัยท๊อปการ์เดียน เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่75/63
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 168,000 บาท 168,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ต.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

17 ตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ 4,800.02 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า เชียงราย จ ากัด บริษัทโตโยต้า เชียงราย จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่76/63
ทะเบียน กจ 7222 ชม. 4,800.02 บาท 4,800.02 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 23 ต.ค. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

18 ตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ 1,705.47 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทนอร์ทเวฟ จ ากัด บริษัทนอร์ทเวฟ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่77/63
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 1,705.47 บาท 1,705.47 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 24 ต.ค. 62
ทะเบียน กฉ 8000 ชม ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                    วนัที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562



แบบ สขร.1

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

19 ตรวจเช็ครถยนต์ 2,255.03 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่78/63
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 2,255.03 บาท 2,255.03 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 25 ต.ค. 62
ทะเบียน ขก 7333 ชม ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

20 ตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ 10,811 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท มาสด้าเชียงใหม่ จ ากัด บริษัท มาสด้าเชียงใหม่ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่79/63
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 10,811 บาท 10,811 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 28 ต.ค. 62
ทะเบียน ขก 4180 ชม ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                                   วนัที ่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 


