
แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
ที่ หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 ค่าถา่ยเอกสารประจ าเดือน 1,944.25         1,944.25         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพรการพิมพ์ ร้านณัฐพรการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่96/64

ต.ค. 63 - พ.ย. 63 1944.25 บาท 1944.25 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 ธ.ค. 63
ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

2 ค่าจดัท าโครงเหล็กไวนลิ 2,000.00         2,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารีย์มีเดียแอนด์แอ็ด ร้านอารีย์มีเดียแอนด์แอ็ด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่97/64
พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 เวอร์ไทซ่ิง เวอร์ไทซ่ิง ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 ธ.ค. 63
พร้อมติดต้ัง 2,000 บาท 2,000 บาท ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

3 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,227.57         4,227.57         วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่98/64
4,227.57 บาท 4,227.57 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 1 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

4 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,968.80         1,968.80         วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่98.1/64
1,968.80 บาท 1,968.80 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 8 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

5 ซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 880,000.00     880,000.00     วธิ ีe-bidding บริษทั โตโยต้าล้านนา จ ากดั บริษทั โตโยต้าล้านนา จ ากดั เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่99.1/64
880,000 บาท 880,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 14 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

6 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 850.00            850.00            วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่100/64
1605-01-11*007-0055/46 850.00 บาท 850.00 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 14 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน ธนัวาคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
ที่ หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
7 ซ่อมโช๊คอัพ 481.50            481.50            วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอู่แอร์โชค๊อพั ร้านอู่แอร์โชค๊อพั เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่101/64

รถยนต์ นก-5959 เชียงใหม่ 481.50 บาท 481.50 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 17 ธ.ค. 63
ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

8 ซ่อมรถยนต์ 3,335.00         3,335.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ้างเลขที ่102/64
รถยนต์ บฉ-7999 เชียงใหม่ 3,335.00 บาท 3,335.00 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 17 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

9 เปล่ียนแบตเตอร่ี 2,500.00         2,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญอิเลคทริค ร้านชัยเจริญอิเลคทริค เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่103/64
รถยนต์ บฉ-7999 เชียงใหม่ 2,500.00 บาท 2,500.00 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 17 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

10 ซ่อมรถยนต์ 9,508.56         9,508.56         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าล้านนา บริษัท โตโยต้าล้านนา เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่104/64
รถยนต์ กล-7444 เชียงใหม่ 9,508.56 บาท 9,508.56 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

11 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 356.00            356.00            วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. น้ าเย็นบริการ หจก. น้ าเย็นบริการ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่105/64
356.00 บาท 356.00 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

12 ซ้ือครุภัณฑ์สนามและการฝึก 397,000.00     397,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เมดิกไลฟ์ หจก. เมดิกไลฟ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่106/64
(เต้นท์) 397000 บาท 397000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 28 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน ธนัวาคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

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

13 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 81,000.00       81,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์ ทินวงค์ นายสุวทิย์ ทินวงค์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่107/64
81,000.00 บาท 81,000.00 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

14 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 81,000.00       81,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายณัฐพล จอมใจ นายณัฐพล จอมใจ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่108/64
81,000.00 บาท 81,000.00 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

15 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 81,000.00       81,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายกฤษฏา กันทะมูล นายกฤษฏา กันทะมูล เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่109/64
81,000.00 บาท 81,000.00 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

16 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 81,000.00       81,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายธรีพงษ์ วงค์เดือน นายธรีพงษ์ วงค์เดือน เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่110/64
81,000.00 บาท 81,000.00 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

17 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 81,000.00       81,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายอนุชา นางเมาะ นายอนุชา นางเมาะ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่111/64
81,000.00 บาท 81,000.00 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

18 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 81,000.00       81,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายประยูร จาปัญญะ นายประยูร จาปัญญะ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่112/64
81,000.00 บาท 81,000.00 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน ธนัวาคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 31  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

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

19 จ้างเหมาบริการช่วยงาน 72,000.00       72,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ เรปานนท์ นายณรงค์ศักด์ิ เรปานนท์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่113/64
ด้านสัตวแพทย์ 72,000.00 บาท 72,000.00 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

20 จ้างเหมาบริการช่วยงาน 72,000.00       72,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายพร้อมสิน ศีลอุดม นายพร้อมสิน ศีลอุดม เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่114/64
ด้านสัตวแพทย์ 72,000.00 บาท 72,000.00 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

15 จ้างเหมาบริการงานเล้ียงสัตว์ 109,500.00     109,500.00     วธิเีฉพาะเจาะจง นายพร้อมสิน ศีลอุดม นายพร้อมสิน ศีลอุดม เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ้างเลขที ่115/64
109.500.00 บาท 109.500.00 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 30 ธ.ค. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                                   วนัที ่ 31  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน ธนัวาคม 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 








