
แบบ สขร.1

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

1 ซ่อมรถยนต์ 8,700 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเคที เซอร์วสิเซ็นเตอร์ จ ากดั บริษัท ทีเคที เซอร์วสิเซ็นเตอร์ จ ากดั เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่106/63
ทะเบียน กน 9505 ชม 8,700 บาท 8,700 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 3 ม.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

2 ซ่อมรถยนต์ 741.51 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้านครพงิค์ จ ากัด บริษัทโตโยต้านครพงิค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่107/63
ทะเบียน ชค 7049 ชม 741.51 บาท 741.51 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 13 ม.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

3 ซ่อมรถยนต์ 7,300 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ป๋อง บริการ อู่ป๋อง บริการ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่108/63
ทะเบียน นค 3663 ชม 7,300 บาท 7,300 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 20 ม.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

4 ซ่อมรถยนต์ 9,714.77 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ธารา อีซูซุ จ ากัด บริษัท ธารา อีซูซุ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่109/63
ทะเบียน กน 9505 ชม 9,714.77 บาท 9,714.77 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 21 ม.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

5 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,247.90 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่110/63
4,247.90 บาท 4,247.90 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 21 ม.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

6 ท าตรายาง 1,875 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์ การช่าง ร้านจ านงค์ การช่าง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่111/63
(ส่วนมาตราฐาน) 1,875 บาท 1,875 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 21 ม.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน มกราคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

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

7 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 800 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนท์โอเซอร์วสิ ร้านเอ็มแอนท์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่112/63
100000049579 800 บาท 800 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 21 ม.ค. 63
(ฝ่ายบริหารฯ) ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

8 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์การอบรม 750 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงค์ พานิช หจก.ศิริวงค์ พานิช เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่114/63
(ส่วนส่งเสริมฯ) 750 บาท 750 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 21 ม.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

9 ท าป้ายการอบรม 450 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารีย์มีเดียแอนท์แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านอารีย์มีเดียแอนท์แอดเวอร์ไทซ่ิง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่115/63
(ส่วนส่งเสริมฯ) 450 บาท 450 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 21 ม.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

10 เอกสารประกอบการอบรม 2,400 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณธพรการพิมพ์ ร้านณธพรการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่116/63
(ส่วนส่งเสริมฯ) 2,400 บาท 2,400 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 ม.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

11 ซ้ือวสัดุวทิย์ วธิ ีe-bidding 4,500 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค บจก.ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่117/63
4,500 บาท 4,500 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 23 ม.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

12 ท าตรายาง 3,060 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์ การช่าง ร้านจ านงค์ การช่าง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่118/63
(ฝ่ายบริหารฯ + ส่วนยุทธฯ) 3,060 บาท 3,060 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 23 ม.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน มกราคม  2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

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

13 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 1,400 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ป๋อง บริการ อู่ป๋อง บริการ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่119/63
รถยนต์ ทะเบียน ผย 6310 ชม 1,400 บาท 1,400 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 24 ม.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

14 ท าป้ายไวนิลติดโครงเหล็ก 11,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารีย์มีเดียแอนท์แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านอารีย์มีเดียแอนท์แอดเวอร์ไทซ่ิง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่120/63
ตราประจ าพระองค์ ร.10 11,000 บาท 11,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 29 ม.ค. 63
พร้อมติดต้ัง ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

15 เติมน้ ายาแอร์ 535 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะแอร์ ร้านชัยชนะแอร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่121/63
รถยนต์ทะเบียน ตย 4785 ชม 535 บาท 535 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 28 ม.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

16 เปล่ียนแบตเตอร์ร่ี รถยนต์ 2,500 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญอิเลคทริคมอเตอร์ ร้านชัยเจริญอิเลคทริคมอเตอร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่122/63
ทะเบียน นค 1799 ชม 2,500 บาท 2,500 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ม.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน มกราคม  2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563


