
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ๎าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ๎าง รายชื่อผ๎ูเสนอราคา
หรือจ๎าง และราคาที่เสนอ

1 วัสดุกอํสร๎างปรับปรุงภมูพิฒัน์ 6,569.80 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์
และท าชั้นวางเคร่ืองปรับอากาศ 6,569.80 บาท

2 วัสดุงานพาหนะรถแทรกเตอร์ 2,400 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท คูโบต๎า นิธบิูรณ์ เชียงใหมํ จ ากัด

2,400 บาท

3 ซํอมแคร่ีบอยรถยนต์ 3,745 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ชุนศิลป ์เชียงใหมํ
ทะเบยีน ขค 7049 ชม 3,745 บาท

4 ซํอมรถยนต์ (เปล่ียนถํายน้ ามนั)3,443.26 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จ ากดั

ทะเบยีน กก 1000 ชม 3,443.26 บาท

5 ตรวจเช็คเปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ือง2,266.90 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต๎านครพงิค์ เชียงใหมํ

2,266.90 บาท

6 ตรวจเช็คซํอมรถยนต์ 9,050.43 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยล๎านนา จ ากัด
ทะเบยีน งจ 595 ชม 9,050.43 บาท

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ๎าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ๎าง รายชื่อผ๎ูเสนอราคา
หรือจ๎าง และราคาที่เสนอ

7 ซํอมเปล่ียนโช๏คทา๎ยรถยนต์ 2,500 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคที เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จ ากัด

ทะเบยีน นก 5959 ชม 2,500 บาท

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือน พฤศจิกายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือน พฤศจิกายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



8 เปล่ียนแผงวงจรหลักคอมฯ 2,890 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ
หอ๎งบริหาร 2,890 บาท

9 ถํายเอกสารโครงการ ธกค. 3,116 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านณฐพรการพมิพ์
ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 3,116 บาท

10 ซ้ือวสัดุกํอสร๎าง  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์
ซํอมแซมหอพกั สนง.ปศข.5

11 ซ้ือวสัดุกํอสร๎างเพื่อปรับปรุง 834.60 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านชูชัย
ภมูิทศัน์ สนง.ปศข.5 834.60 บาท

12 17,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ
17,000 บาท

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ๎าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ๎าง รายชื่อผ๎ูเสนอราคา
หรือจ๎าง และราคาที่เสนอ

13 ตรวจเช็คซํอม 8,466.38 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต๎า เชียงราย
เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ือง 8,466.38 บาท
ทะเบยีน กจ 7222 ชม

14 ชุดโปรแกรม 3,800 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ
ปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ 3,800 บาท

15 ซ้ือวสัดุกํอสร๎าง 6,889.73 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์
31 รายการ 6,889.73 บาท

16 ท าตรายาง 3 รายการ 780 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านจ านงค์การชําง
6 ดวง 780 บาท

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือน พฤศจิกายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



17 ซํอมรถยนต์ 5,400 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง อูํปอ๋งบริการ
ทะเบยีน นค 1798 ชม 5,400 บาท

18 เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ือง 1,200 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง อูํปอ๋งบริการ
ทะเบยีน ขก 4180 ชม 1,200 บาท



แบบ สขร.1

ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ๎าง โดยสรุป หรือข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง
หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็ ใบส่ังจ๎างเลขที่ 78/64

6,569.80 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 4 พ.ย. 63
ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

บริษัท คูโบต๎า นิธบิูรณ์ เชียงใหมํ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 79/64
2,400 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 4 พ.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

หจก.ชุนศิลป ์เชียงใหมํ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 80/64
3,745 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 11 พ.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

บริษทั แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จ ากดั เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 81/64
3,443.26 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 12 พ.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

บริษทั โตโยต๎านครพงิค์ เชียงใหมํ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 82/64
2,266.90 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 12 พ.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

บริษทั โตโยล๎านนา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 83/64
9,050.43 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 13 พ.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

แบบ สขร.1

ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ๎าง โดยสรุป หรือข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

บริษัท ดีเคที เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเปน็ ใบส่ังจ๎างเลขที่ 84/64
2,500 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 13 พ.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือน พฤศจิกายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือน พฤศจิกายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 85/64
2,890 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 13 พ.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

ร๎านณฐพรการพมิพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 86/64
3,116 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 13 พ.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 87/64
ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 16 พ.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

ร๎านชูชัย เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 88/64
834.60 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 16 พ.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 89/64
17,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 23 พ.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

แบบ สขร.1

ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ๎าง โดยสรุป หรือข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง
บริษทั โตโยต๎า เชียงราย เสนอราคาต่ าสุดและเปน็ ใบส่ังจ๎างเลขที่ 90/64

8,466.38 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 24 พ.ย. 63
ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 91/64
3,800 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 24 พ.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 92/64
6,889.73 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 24 พ.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

ร๎านจ านงค์การชําง เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 93/64
780 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 27 พ.ย. 63

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือน พฤศจิกายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

อูํปอ๋งบริการ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 94/64
5,400 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 27 พ.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

อูํปอ๋งบริการ เสนอราคาต่ าสุดและเปน็  ใบส่ังจ๎างเลขที่ 95/64
1,200 บาท ไปตามเง่ือนไขที่ส านักงาน 27 พ.ย. 63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด


