
แบบ สขร.1

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

1 เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ 3,080 บาท  -  วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านชัยเจริญอิเลคทริค ร๎านชัยเจริญอิเลคทริค เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ๎างเลขที ่264/63
ทะเบยีน กก 1000 ชม. 3,080 บาท 3,080 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 2 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

2 ถํายเอกสารงบ OSM 1,600 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านณฐพลถํายเอกสาร ร๎านณฐพลถํายเอกสาร เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่264.1/63
นางมณิชญา ประชุม 1,600 บาท 1,600 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 2 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

3 คําวสัดุเชื้อเพลิง 20,036.90 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนเนท บริษัท กรีนเนท เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่264.2/63
20,036.90 บาท 20,036.90 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 2 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

4 ซ้ือวสัดุประชุมสัมมนา 5,050 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ห๎างหุน๎สํวนศิริวงศ์พานิช ห๎างหุน๎สํวนศิริวงศ์พานิช เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่265/63
นายนรินทร์ ค าตา 5,050 บาท 5,050 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 3 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

5 วสัดุกํอสร๎าง 684.80 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่265.1/63
684.80 บาท 684.80 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 3 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

6 ถํายเอกสารประชุมสัมมนา 6,565 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านณฐพลถํายเอกสาร ร๎านณฐพลถํายเอกสาร เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่266/63
นายนรินทร์ ค าตา 6,565 บาท 6,565 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 3 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

แบบ สขร.1

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือนกันยายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือนกันยายน 2563



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

7 ท ากระเป๋าเอกสารประชุมสัมมนา 15,150 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านโยโกะจังโยเกิร์ต ร๎านโยโกะจังโยเกิร์ต เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่267/63
นายนรินทร์ ค าตา 15,150 บาท 15,150 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 3 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

8 จ๎างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 25,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ดาราวรรณการพิมพ์ หจก.ดาราวรรณการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่268/63
นายนรินทร์ ค าตา 25,000 บาท 25,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 3 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

9 จ๎างเหมาท าส่ือวดิีทัศน์ 25,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ทรายมีเดียโปรดักชั่น หจก.ทรายมีเดียโปรดักชั่น เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่269/63
นายนรินทร์ ค าตา 25,000 บาท 25,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 3 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

10 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 33,840 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.น าทิศไทย บจก.น าทิศไทย เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่270/63
(e-bidding) 33,840 บาท 33,840 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 8 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

11 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,600 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ็น.เค.เทรดด้ิง ร๎าน เอ็น.เค.เทรดด้ิง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่271/63
สํวนมาตรฐานฯ 10,600 บาท 10,600 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 9 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

12 ซ้ือวสัดุส านักงาน 12,206 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช หจก.ศิริวงศ์พานิช เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่272/63
สํวนมาตรฐานฯ 12,206 บาท 12,206 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 9 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

แบบ สขร.1

                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 
                                                   วนัที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือนกันยายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 



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

13 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์และวัสดุการเกษตร10,006,292 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.วกิรมวาณิช บจก.วกิรมวาณิช เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่273/63
(e-bidding) 10,006,292 บาท 10,006,292 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 9 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

14 ซํอมรถยนต์ 2,416.06 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต๎านครพงิค์ จ ากัด บริษัท โตโยต๎านครพงิค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่273.1/63
ทะเบียน บธ 2777 ชม. 2,416.06 บาท 2,416.06 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 10 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

15 วสัดุส านักงาน 6,849 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช หจก.ศิริวงศ์พานิช เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่274/63
สํวนสุขภาพสัตว์ 6,849 บาท 6,849 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 10 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

16 ซํอมหลังคาแคร่ีบอย 5,186 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อุณศิลป์ หจก.อุณศิลป์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่275/63
ทะเบียน บธ 2777 ชม. 5,186 บาท 5,186 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 10 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

17 ซํอมหลังคาแคร่ีบอย 4,494 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อุณศิลป์ หจก.อุณศิลป์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่276/63
ทะเบียน กล 7444 ชม. 4,494 บาท 4,494 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 10 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

18 คําวสัดุเชื้อเพลิง 6,850 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนเนท บริษัท กรีนเนท เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่276.1/63
6,850 บาท 6,850 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 10 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

แบบ สขร.1

                                                   วนัที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

                                                   วนัที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือนกันยายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 



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

19 วสัดุเวชภัณฑ์ 1 รายการ 100,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.น าทิศไทย บจก.น าทิศไทย เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ๎างเลขที ่277/63
(เฉพาะเจาะจง) 100,000 บาท 100,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 14 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

20 ซํอมแซมบ๎านพักปศุสัตวเ์ขต 5 19,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ ไชยรํุงเรือง นายณรงค์ศักด์ิ ไชยรํุงเรือง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่278/63
19,000 บาท 19,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 14 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

21 เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ือง 7,318.69 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต๎านครพิงค์ จ ากัดบริษัท โตโยต๎านครพิงค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่279/63
ทะเบียน บล 7999 ชม. 7,318.69 บาท 7,318.69 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 14 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

22 เปล่ียนยางรถยนต์ 24,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เฮงสวสัด์ิยางยนต์ หจก.เฮงสวสัด์ิยางยนต์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่280/63
ทะเบียน บล 7999 ชม. 24,000 บาท 24,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 14 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

23 ซํอมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3 เคร่ือง 14,790 บาท -       วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่281/63
สํวนสุขภาพสัตว์ 14,790 บาท 14,790 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 14 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

24 วสัดุส านักงาน 15 รายการ 13,416 บาท -       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช หจก.ศิริวงศ์พานิช เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่282/63
สํวนมาตรฐานฯ 14,790 บาท 14,790 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 14 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ๎าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ๎าง รายชื่อผ๎ูเสนอราคา ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือนกันยายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563



หรือจ๎าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ๎าง โดยสรุป หรือข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง
25 ท าใบประกาศพร๎อมกรอบ 1,500 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านพูนเกษมสปอร์ต ร๎านพูนเกษมสปอร์ต เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ๎างเลขที ่283/63

น.ส.ประวณ์ีนุต สุนะ 1,500 บาท 1,500 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 14 ก.ย.63
ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

26 ซํอมเคร่ืองปรับอากาศ 2,675 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.น้ าเย็นบริการ หจก.น้ าเย็นบริการ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่284/63
สํวนยุทธศาสตร์ 2,675 บาท 2,675 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 14 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

27 ซํอมรถยนต์ 8,474.40 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง อูํแอร์โช็คอัพ อูํแอร์โช็คอัพ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่285/63
ทะเบียน กน 9505 ชม. 8,474.40 บาท 8,474.40 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 16 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

28 วสัดุคอมพิวเตอร์ 6,200 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่286/63
สํวนยุทธศาสตร์ 6,200 บาท 6,200 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 15 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

29 วัสดุส านกังาน 29,473.15 บาท -       วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎าน ธ.ธ. ธนารัตน์ ร๎าน ธ.ธ. ธนารัตน์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่287/63
HHU 29,473.15 บาท 29,473.15 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 15 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

30 ซํอมเปล่ียนตลับหมึก 980 บาท -       วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่288/63
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 980 บาท 980 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 16 ก.ย.63
น.ส.กุลธดิา กังสดาลไพรรัตน์ ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

แบบ สขร.1

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

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือนกันยายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 
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31 ซํอมแซมบ๎านพัก 10,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ ไชยรํุงเรือง นายณรงค์ศักด์ิ ไชยรํุงเรือง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ๎างเลขที ่289/63
นางศศิธร โสภา 10,000 บาท 10,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 21 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

32 จัดท ากระเป๋าฝึกอบรม 6,900 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านณฐพรการพิมพ์ ร๎านณฐพรการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่290/63
นายวฒิุชัย ค าดี 6,900 บาท 6,900 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 21 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

33 ซํอมรถยนต์ 20,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง อูํป๋องบริการ อูํป๋องบริการ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่291/63
ทะเบียน ย 4785 ชม. 20,000 บาท 20,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 21 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

34 เปล่ียนยางรถยนต์ 23,200 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เฮงสวสัด์ิยางยนต์ หจก.เฮงสวสัด์ิยางยนต์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่292/63
ทะเบียน กล 8000 ชม 23,200 บาท 23,200 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

35 ซ้ือวัสดุอบรม 4,600 บาท -       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช หจก.ศิริวงศ์พานิช เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่293/63
นายวฒิุชัย ค าดี 4,600 บาท 4,600 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

36 หินเกล็ด 3/8 7,383 บาท -       วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านชูชัย ร๎านชูชัย เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่294/63
10 คิว 7,383 บาท 7,383 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

แบบ สขร.1

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

37 ถังดับเพลิง 3 ถัง 3,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านสตาร์แชมป์ ร๎านสตาร์แชมป์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ๎างเลขที ่295/63

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือนกันยายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

                                                   วนัที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563



3,000 บาท 3,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 ก.ย.63
ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

38 วสัดุกํอสร๎าง 5,794.05 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่296/63
5,794.05 บาท 5,794.05 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

39 วสัดุคอมพิวเตอร์ 5,570 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่297/63
5,570 บาท 5,570 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

40 วัสดุส านกังาน 1,520 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช หจก.ศิริวงศ์พานิช เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่298/63
1,520 บาท 1,520 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

41 วัสดุส านกังาน (เคร่ืองคิดเลข) 2,975 บาท -       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช หจก.ศิริวงศ์พานิช เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่299/63
ฝ่ายบริหาร - สํวนสุขภาพ 2,975 บาท 2,975 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

42 ท าความสะอาดอาคาร 9,416 บาท -       วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พ.ีคลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จ ากัดบริษัท เอ.พ.ีคลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่300/63
สํวนมาตรฐานฯ 9,416 บาท 9,416 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

แบบ สขร.1

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

43 จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 11,500 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านณฐพรการพิมพ์ ร๎านณฐพรการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ๎างเลขที ่301/63
นายวฒิุชัย ค าดี 11,500 บาท 11,500 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 22 ก.ย.63

                                                   วนัที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือนกันยายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 



ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

44 วสัดุการเกษตร (หญ๎าเทียม) 6,500 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ หจก.ยุทธนาฮาร์ดแวร์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่302/63
6,500 บาท 6,500 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 23 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

45 ซํอมรถยนต์ 1,300 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.เค.ที เซอร์วสิ บริษัท ดี.เค.ที เซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่303/63
ทะเบียน กน 9505 ชม 1,300 บาท 1,300 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 23 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

46 ท าใบประกาศนยีบตัร 1,500 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเชียงใหมํโทรฟี่ ร๎านเชียงใหมํโทรฟี่ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่304/63
สํวนมาตรฐานฯ 1,500 บาท 1,500 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 23 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

47 วัสดุคอมพวิเตอร์ 6,000 บาท -       วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ ร๎านเอ็มแอนด์โอเซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่305/63
6,000 บาท 6,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 23 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

48 ถํายเอกสารประจ าเดือน 1,175 บาท -       วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านณฐพรการพิมพ์ ร๎านณฐพรการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่306/63
ม.ิย. - ก.ย. 1,175 บาท 1,175 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 24 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

แบบ สขร.1

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

49 ท าตรายาง 2 ดวง 370 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร๎านจ านงค์การชําง ร๎านจ านงค์การชําง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ๎างเลขที ่307/63
370 บาท 370 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 24 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือนกันยายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 
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50 ครุภัณฑ์ส านักงาน 55,640 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.น้ าเย็นบริการ หจก.น้ าเย็นบริการ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่308/63
55,640 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 25 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

51 เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 2 เคร่ือง 4,500 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ธติานันท์ ค าผัน น.ส.ธติานันท์ ค าผัน เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่309/63
4,500 บาท 4,500 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 25 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

52 ซํอมบ๎านพัก 2 หลัง และห๎อง 21,250 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ ไชยรํุงเรือง นายณรงค์ศักด์ิ ไชยรํุงเรือง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่310/63
สํวนสํงเสริม - ฝ่ายบริหาร 21,250 บาท 21,250 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 25 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

53 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 5,000 บาท -       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ดาราวรรณการพิมพ์ หจก.ดาราวรรณการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่311/63
สํวนมาตรฐานฯ 5,000 บาท 5,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 25 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

54 จ๎างเหมาซํอมแซมเก๎าอี้ 4,800 บาท -       วธิเีฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ ไชยรํุงเรือง นายณรงค์ศักด์ิ ไชยรํุงเรือง เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังจ๎างเลขที ่312/63
ห๎องประชุมใหญํ 12 ตัว 4,800 บาท 4,800 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 28 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

แบบ สขร.1

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

55 ซ้ือยางรถยนต์ 24,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เฮงสวสัด์ิยางยนต์ หจก.เฮงสวสัด์ิยางยนต์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น ใบส่ังจ๎างเลขที ่313/63
ทะเบียน บธ 2777 ชม. 24,000 บาท 24,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 29 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด

                                                   วนัที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างเดือนกันยายน 2563
                               ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 



56 ซ้ือยางรถยนต์ 24,000 บาท  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เฮงสวสัด์ิยางยนต์ หจก.เฮงสวสัด์ิยางยนต์ เสนอราคาต่ าสุดและเป็น  ใบส่ังซ้ือเลขที ่314/63
ทะเบียน บท 7888 ชม. 24,000 บาท 24,000 บาท ไปตามเง่ือนไขทีส่ านักงาน 29 ก.ย.63

ปศุสัตวเ์ขต 5 ก าหนด




