
แบบ สขร.1

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

1 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง  3,229.26 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้านครพงิค์ จ ากัด บริษัทโตโยต้านครพงิค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่122.1/63
รถยนต์ทะเบียน บธ 2777 ชม  3,229.26 บาท  3,229.26 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 3 ก.พ. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

2 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์  2 รายการ 100,800 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท อะกริเวลิด์ ซัพพลาย จ ากดั บริษัท อะกริเวลิด์ ซัพพลาย จ ากดั เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่123/63
100,800 บาท 100,800 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 3 ก.พ. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

3 ซ้ือวสัดุวทิย์ฯ 5 รายการ 94,160 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป หจก.ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่124/63
94,160 บาท 94,160 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 3 ก.พ. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

4 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ 1 รายการ 600,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท วกิรมวานิช จ ากัด บริษัท วกิรมวานิช จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่125/63
600,000 บาท 600,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 3 ก.พ. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

5 ซ้ือวสัดุวทิย์ฯ 12 รายการ 479,795 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บีเวลล์ฟาร์มาแอนด์อีควปิเมนท์ หจก.บีเวลล์ฟาร์มาแอนด์อีควปิเมนท์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่126/63
479,795 บาท 479,795 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 5 ก.พ. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

6 ซ้ือวสัดุวทิย์ฯ 1 รายการ 27,900 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.น าทิศไทย บจก.น าทิศไทย เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่127/63
27,900 บาท 27,900 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 5 ก.พ. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ ์2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 
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แบบ สขร.1

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

7 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ 4 รายการ 106,900 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทโปรนาริน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั บริษัทโปรนาริน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่128/63
106,900 บาท 106,900 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 5 ก.พ. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

8 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 4,200 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก ร้านคลังพลาสติก เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่129/63
4,200 บาท 4,200 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 5 ก.พ. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19 รายการ 9,239 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงค์พานิช หจก ศิริวงค์พานิช เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่130/63
9,239 บาท 9,239 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 5 ก.พ. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

10 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 2,342.98 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้านครพงิค์ จ ากัด บริษัทโตโยต้านครพงิค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่131/63
รถยนต์ทะเบียน บน 7666 ชม 2,342.98 บาท 2,342.98 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 19 ก.พ. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

11 ซ้ือวสัดุวทิย์ฯ 36,505 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนชายน์ จ ากัด บริษัท ยูเนียนชายน์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่132/63
(ส าหรับท ายาหม่อง) 36,505 บาท 36,505 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 20 ก.พ. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

12 เปล่ียนแบตเตอร์ร่ีรถยนต์ 2,500 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญอิเล็กทริก ร้านชัยเจริญอิเล็กทริก เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่133/63
รถยนต์ทะเบียน บธ 2777 ชม 2,500 บาท 2,500 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 20 ก.พ. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ ์ 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 29  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

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

13 ซ่อมรถยนต์ 2,500 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ป๋อง บริการ อู่ป๋อง บริการ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่134/63
รถยนต์ ทะเบียน ย 4785 ชม 2,500 บาท 2,500 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 20 ก.พ. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

14 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 2,647.18 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านครพงิค์ จ ากัด บริษัท โตโยต้านครพงิค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่135/63
รถยนต์ ทะเบียน บธ 8237 ชม 2,647.18 บาท 2,647.18 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 25 ก.พ. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ ์ 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 29  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563


