
แบบ สขร.1

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ที่ หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
1 ซ่อมรถแทรกเตอร์ 13,612.75       13,612.75       วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท คูโบต้านิธิบูรณ์เชียงใหม่ บริษัท คูโบต้านิธิบูรณ์เชียงใหม่ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 131.1/64

13,612.75 บาท 13,612.75 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 4 ก.พ. 64
ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,852.00         9,852.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเทรดด้ิง ร้านเอพีเทรดด้ิง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 132/64
9,852.00 บาท 9,852.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 9 ก.พ. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

3 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 458.00           458.00           วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอชียการไฟฟ้า จ ากดั บริษัท เอชียการไฟฟ้า จ ากดั เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 133/64
458.00 บาท 458.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 9 ก.พ. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

4 ค่าถ่ายเอกสาร 1,980.00         1,980.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณฐพรการพิมพ์ ร้านณฐพรการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจา้งเลขที่ 133.1/64
จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 1,980.00 บาท 1,980.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 9 ก.พ. 64
งบ OSM ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

5 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 737.00           373.00           วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอชียการไฟฟ้า จ ากดั บริษัท เอชียการไฟฟ้า จ ากดั เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจา้งเลขที่ 134/64
373.00 บาท 373.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 10 ก.พ. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

6 จา้งเหมาบริการช่วยงาน 59,733.38       59,733.38       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส. ชนันท์พัชน์ ฟุ่มเผือย น.ส. ชนันท์พัชน์ ฟุ่มเผือย เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจา้งเลขที่ 135/64
ด้านสัตวแพทย์ 59,733.38 บาท 59,733.38 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 15 ก.พ. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน กมุภาพันธ ์2564
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่ 28 เดือน กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564



แบบ สขร.1

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ที่ หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
7 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 19,000.00       19,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเคเทรดด้ิง ร้านเอ็นเคเทรดด้ิง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 136/64

19,000.00 บาท 19,000.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 15 ก.พ. 64
ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

8 ซ้ือส านักงาน 21,360.00       21,360.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช หจก.ศิริวงศ์พานิช เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 137/64
21,360.00 บาท 21,360.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 17 ก.พ. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2,900.00         2,900.00         วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เปา่เปา (ส านกังานใหญ๋) หจก.เปา่เปา (ส านกังานใหญ๋) เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 138/64
2,900.00 บาท 2,900.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 22 ก.พ. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

10 ซ้ือวสัดุส านักงาน 11,100.00       11,100.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เปา่เปา (ส านกังานใหญ๋) หจก.เปา่เปา (ส านกังานใหญ๋) เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจา้งเลขที่ 139/64
11,100.00 บาท 11,100.00 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 22 ก.พ. 64

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                                   วนัที่ 28 เดือน กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564

                                       สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน กมุภาพันธ ์2564
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 






