
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ๎าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ๎าง รายชื่อผ๎ูเสนอราคา ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจ๎าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ๎าง โดยสรุป หรือข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

1 ซํอมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,490 บาท  -  วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน ใบส่ังจ๎างเลขที่ 241/63
นางสาวประภาพร มลูรังษี 2,490 บาท 2,490 บาท ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด 3 ส.ค.63

2 ถํายเอกสาร 1,769.50 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านณฐพลถํายเอกสาร ร๎านณฐพลถํายเอกสาร เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 242/63
ประจ าเดือนกรกฎาคม 1,769.50 บาท 1,769.50 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 3 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

3 ซํอมรถยนต์ 13,690.65 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ธารา จ ากัด บริษทั ธารา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 243/63
ทะเบยีน กน 9505 ชม. 13,690.65 บาท 13,690.65 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 14 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

4 ถํายเอกสารอบรม 2,460 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านณฐพรการพมิพ์ ร๎านณฐพรการพมิพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 245/63
นางมณิชญา ประชุม 2,460 บาท 2,460 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 17 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

5 ถํายเอกสารอบรม 550 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านณฐพรการพมิพ์ ร๎านณฐพรการพมิพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 246/63
นายสุเทพ สุขผล 550 บาท 550 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 17 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

6 คําใช๎จํายในการฝึกอบรม 2,400 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช หจก.ศิริวงศ์พานิช เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 247/63
2,400 บาท 2,400 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 17 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือนสิงหาคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ๎าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ๎าง รายชื่อผ๎ูเสนอราคา ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจ๎าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ๎าง โดยสรุป หรือข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

7 คําใช๎จํายในการฝึกอบรม 10,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านโยโกะจังโยเกิร์ต ร๎านโยโกะจังโยเกิร์ต เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 248/63
10,000 บาท 10,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 17 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

8 เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ือง 2,822.13 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต๎าล๎านนา จ ากัด บริษทั โตโยต๎าล๎านนา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 249/63
ทะเบยีน ขค 7049 ชม. 2,822.13 บาท 2,822.13 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 17 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

9 เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ือง 1,484.63 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั นอร์ทเวฟ จ ากัด บริษทั นอร์ทเวฟ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 250/63
ทะเบยีน งพ 595 ชม. 1,484.63 บาท 1,484.63 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 19 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

10 วสัดุคอมพวิเตอร์ 900 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 251/63
สํวนสุขภาพสัตว์ 900 บาท 900 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 19 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

11 คําจ๎างเหมาจัดท าใบประกาศฯ 1,800 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านณฐพรการพมิพ์ ร๎านณฐพรการพมิพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 252/63
คําใช๎จํายในการอบรม OSM 1,800 บาท 1,800 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 17 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

12 วสัดุคอมพวิเตอร์ 3 รายการ 9,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 253/63
9,000 บาท 9,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 19 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือนสิงหาคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ๎าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ๎าง รายชื่อผ๎ูเสนอราคา ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจ๎าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ๎าง โดยสรุป หรือข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

13 วสัดุคอมพวิเตอร์ 2 รายการ 900 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 254/63
900 บาท 900 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 19 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

14 เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ือง 1,589.49 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต๎านครพิงค์ จ ากัด บริษัท โตโยต๎านครพิงค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 255/63
ทะเบยีน บ 4785 ชม. 1,589.49 บาท 1,589.49 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 21 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

15 ซํอมรถยนต์ 1,926 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมํชุนศิลป์ หจก.เชียงใหมํชุนศิลป์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 256/63
ทะเบยีน บท 7888 ชม. 1,926 บาท 1,926 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 22 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

16 ซํอมรถยนต์ 4,435.69 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทันอร์ทเวฟจ ากัด บริษทันอร์ทเวฟจ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 257/63
ทะเบยีน กฉ 8000 ชม. 4,435.69 บาท 4,435.69 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 23 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

17 ทาสีภายในอาคาร 270,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายณรงศักด์ิ ไชยรํุงเรือง นายณรงศักด์ิ ไชยรํุงเรือง เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 258/63
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 270,000 บาท 270,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 27 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

18 ซํอมคอมพวิเตอร์ 800 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 259/63
นิติกร 800 บาท 800 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 28 ส.ค.63

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือนสิงหาคม  2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563



ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ๎าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ๎าง รายชื่อผ๎ูเสนอราคา ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจ๎าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ๎าง โดยสรุป หรือข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

19 ซํอมเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 2,480 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็ ใบส่ังจ๎างเลขที่ 260/63
CANON E510 2,480 บาท 2,480 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 28 ส.ค.63
HHU ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

20 วสัดุการเกษตร 3,060 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเกษตรเจริญ ร๎านเกษตรเจริญ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 261/63
อาหารววั 3,060 บาท 3,060 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 28 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

21 ถํายเอกสาร 2,884 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านณฐพรการพมิพ์ ร๎านณฐพรการพมิพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 262/63
โครงการธนาคารโค-กระบื่อ 2,884 บาท 2,884 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 28 ส.ค.63
พ.ค.-ส.ค. 63 ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

22 ซํอมรถยนต์ 3,500 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง อูํปอ๋งบริการ อูํปอ๋งบริการ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 263/63
ทะเบยีน นค 1799 ชม. 3,500 บาท 3,500 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 31 ส.ค.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                                   วนัที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือนสิงหาคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 






