
แบบ สขร.1

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

1 วสัดุก่อสร้าง 1,423.10 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังซ้ือเลขที ่80/63
1,423.10 บาท 1,423.10 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 พ.ย. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

2 วสัดุก่อสร้าง 1,134.20 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่81/63
1,134.20 บาท 1,134.20 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 พ.ย. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

3 วสัดุก่อสร้าง 1,120 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทเอเชียการไฟฟ้า บริษัทเอเชียการไฟฟ้า เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่82/63
1,120 บาท 1,120 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 พ.ย. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

4 ถ่ายเอกสาร 2,987.55 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพรการพิมพ์ ร้านณฐพรการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่83/63
ประจ าเดือนตุลาคม 2562 2,987.55 บาท 2,987.55 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 พ.ย. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

5 ท ากระเป๋าพร้อมสกรีน 456 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี  อุ่นใจ นางเพ็ญศรี  อุ่นใจ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่84/63
(อบรมส่วนส่งเสริมฯ) 456 บาท 456 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 18 พ.ย. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

6 วสัดุงานป้าย 12 รายการ 8,480 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเชียงฮง โดยนางสุพร ร้านเชียงฮง โดยนางสุพร เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่85/63
เพือ่ใช้อบรม 8,480 บาท 8,480 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 18 พ.ย. 62
(อบรมส่วนส่งเสริมฯ) ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562



แบบ สขร.1

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

7 วสัดุส านักงาน 14 รายการ 5,742 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พาณิช หจก.ศิริวงศ์พาณิช เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังซ้ือเลขที ่86/63
เพือ่ใช้อบรม 5,742 บาท 5,742 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 18 พ.ย. 62
(อบรมส่วนส่งเสริมฯ) ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

8 ถ่ายเอกสารอบรม 3,268 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพรการพิมพ์ ร้านณฐพรการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่87/63
(อบรมส่วนส่งเสริมฯ) 3,268 บาท 3,268 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 18 พ.ย. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

9 วสัดุก่อสร้าง 3 รายการ 1,144.90 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่88/63
1,144.90 บาท 1,144.90 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 19 พ.ย. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

10 หินคลุก ขนาด 3 คิว/ล า 3,745 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชูชัย ร้านชูชัย เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่89/63
3,745 บาท 3,745 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 19 พ.ย. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

11 ซ่อมรถยนต์ 2,900 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ อู่ป๋องบริการ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่89.1/63
ทะเบียน กน 9509 ชม 2,900 บาท 2,900 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 พ.ย. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

12 ซ้ือวสัดุ 36,980 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่90/63
วทิยาศาสตร์การแพทย์ 36,980 บาท 36,980 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 27 พ.ย. 62

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน  2562
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


