
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ๎าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ๎าง รายชื่อผ๎ูเสนอราคา ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือจ๎าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ๎าง โดยสรุป หรือข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

1 จ๎างเหมาพนักงานขับรถ 45,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายคณาภัท ทองอาญา นายคณาภัท ทองอาญา เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ๎างเลขที ่176/63
HHU สันป่าตอง 45,000 บาท 45,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 พ.ค. 63
(1 พ.ค.- 30 ก.ย.63) ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

2 วสัดุส านักงาน 8 รายการ 7,196 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พาณิชย์ หจก.ศิริวงศ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่177/63
(สํวนรับรองฯ) 7,196 บาท 7,196 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 8 พ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

3 ซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,930 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็ม แอน โอ เซอร์วสิ ร๎านเอ็ม แอน โอ เซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่178/63
ห๎องนิติกร 1,930 บาท 1,930 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 13 พ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

4 ซํอมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,800 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็ม แอน โอ เซอร์วสิ ร๎านเอ็ม แอน โอ เซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่179/63
สํวนสํงเสริมฯ 4,800 บาท 4,800 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 13 พ.ค. 63
รหัส 100000007552 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

5 ซํอมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,200 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็ม แอน โอ เซอร์วสิ ร๎านเอ็ม แอน โอ เซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่180/63
รหัส 100000007556 4,200 บาท 4,200 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 13 พ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

6 ซ้ือเต็น  3 หลัง 595,500 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิวไลฟ์ จ ากัด บริษัท เมดิวไลฟ์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่181/63
595,500 บาท 595,500 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 เม.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือน พฤษภาคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ๎าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ๎าง รายชื่อผ๎ูเสนอราคา ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือจ๎าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ๎าง โดยสรุป หรือข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

7 เปล่ียนแบตเตอร์ร่ีรถยนต์ 2,580 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านชัยเจริญ อิเลคทริคมอเตอร์ ร๎านชัยเจริญ อิเลคทริคมอเตอร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่182/63
ทะเบียน งธ 595 เชียงใหมํ 2,580 บาท 2,580 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 13 พ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

8 ซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 400 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็ม แอน โอ เซอร์วสิ ร๎านเอ็ม แอน โอ เซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่183/63
ห๎องบริหาร 400 บาท 400 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 14 พ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือนพฤษภาคม  2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563


