
ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจัด
จ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
  เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซ้ือ  จัดจ้าง

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,200     34,200    เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น คุณสมบัติและราคาเหมาะสม 5/2565   (18/10/2564)
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 269,500    269,500  เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น คุณสมบัติและราคาเหมาะสม 6/2565   (18/10/2564)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

                                                                                 ข้อมูล ประจ าเดือน ตุลาคม 2564                                                              แบบ สขร.1



ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจัด
จ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
  เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซ้ือ   จัดจ้าง

1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,000     33,000   เฉพาะเจาะจง หจก. สิงหท์องแมชชีนเนอร่ี แอนด์ ทูล หจก. สิงหท์องแมชชีนเนอร่ี แอนด์ ทูล คุณสมบติัและราคาเหมาะสม 11/2565   (03/11/2564)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

                                                                                 ข้อมูล ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564                                                                แบบ สขร.1



ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจัด
จ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
  เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซ้ือ  จัดจ้าง

1 วัสดุการเกษตร และเวชภัณฑ์  31,790     31,790  เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณา โดยนางวราภรณ์ โกศาคาร ร้านวรรณา โดยนางวราภรณ์ โกศาคาร คุณสมบัติและราคาเหมาะสม 22/2565     (03/12/2564)
2 ครุภัณฑ์สนาม 40,000 40,000  เฉพาะเจาะจง ปิยะโลหะกจิ โดย นายโอภาศ แซ่ต้ัง ปิยะโลหะกจิ โดย นายโอภาศ แซ่ต้ัง คุณสมบัติและราคาเหมาะสม 23/2565     (03/12/2564)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

                                                                                 ข้อมูล ประจ าเดือน ธันวาคม 2564                                                                แบบ สขร.1



ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจัด
จ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
  เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือ  จัดจ้าง

1 วัสดุเวชภัณฑ์ 31,290 31,290 เฉพาะเจาะจง บริษัท น าทิศไทย จ ากัด บริษัท น าทิศไทย จ ากัด คุณสมบติัและราคาเหมาะสม 38/2565     (04/01/2565)
2 วัสดุเวชภัณฑ์ 7,500       7,500    เฉพาะเจาะจง บริษัท น าทิศไทย จ ากัด บริษัท น าทิศไทย จ ากัด คุณสมบติัและราคาเหมาะสม 39/2565     (04/01/2565)
3 วัสดุการเกษตร 23,960     23,960   เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณา โดยนางวราภรณ์ โกศาคาร ร้านวรรณา โดยนางวราภรณ์ โกศาคาร คุณสมบติัและราคาเหมาะสม บนัทึกตกลง 1/2565 (04/01/2565)
4 วัสดุฝึกอบรม 11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณา โดยนางวราภรณ์ โกศาคาร ร้านวรรณา โดยนางวราภรณ์ โกศาคาร คุณสมบติัและราคาเหมาะสม 52/2565     (13/01/2565)
5 จา้งเหมาบริการซ่อมแซมฯ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นาย ประเสริฐ พยัคโยธี นาย ประเสริฐ พยัคโยธี คุณสมบติัและราคาเหมาะสม ใบส่ังจา้ง 6/2565 (18/01/2565)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

                                                                                 ข้อมูล ประจ าเดือน มกราคม 2565                                                                    แบบ สขร.1



ล าดั
บที่

งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง 
วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
  เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจดัซ้ือ  จดัจา้ง

1 วัสดุคอมพวิเตอร์ 9,800       9,800    เฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด์รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนด์รุ่งเรืองทรัพย์ คุณสมบติัและราคาเหมาะสม 62/2565  (04/02/2565)
2 วัสดุการเกษตร และเวชภัณฑ์  47,990     47,990   เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณา โดยนางวราภรณ์ โกศาคาร ร้านวรรณา โดยนางวราภรณ์ โกศาคาร คุณสมบติัและราคาเหมาะสม 66/2565  (11/02/2565)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

                                                                                 ข้อมูล ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565                                                                    แบบ สขร.1



ล าดั
บที่

งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง 
วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
  เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจดัซ้ือ  จดัจา้ง

1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 25,900     25,900   เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส คุณสมบติัและราคาเหมาะสม 78/2565  (04/03/2565)
2 วัสดุในการฝึกอบรม   8,270       8,270    เฉพาะเจาะจง หจก. อินเทรนด์รุ่งเรืองทรัพย์ หจก. อินเทรนด์รุ่งเรืองทรัพย์ คุณสมบติัและราคาเหมาะสม 74/2565  (14/03/2565)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

                                                                                 ข้อมูล ประจ าเดือน มีนาคม 2565                                                                    แบบ สขร.1


