
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ค่าเช่าหนว่ยผสมเทียม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  คงมิยา 2,000.00 ราคาต่ าสุด
2 ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภยั 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  ล้ าเลิศ 7,000.00 ราคาต่ าสุด
3 ค่าจ้างเหมาพนกังานขับรถยนต์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว  สอนเจริญ 9,000.00 ราคาต่ าสุด
4 ค่าจ้างเหมาพนกังานขับรถยนต์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศาศวติั  ยอดปรางค์ 9,000.00 ราคาต่ าสุด
5 ค่าจ้างเหมาพนกังานขับรถยนต์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไกรวชิญ์  พมิพว์จิิตร 8,000.00 ราคาต่ าสุด
6 ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอ าพร  สวา่งโรจน์ 7,000.00 ราคาต่ าสุด
7 ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพจนา  แสงอรุณ 7,000.00 ราคาต่ าสุด

8 ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย  คงปรีดี 7,000.00 ราคาต่ าสุด

9 ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมาศ  ฤทธิก์ระจ่าง 7,000.00 ราคาต่ าสุด

10 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางร าพงึ  ต้ังวเิศษสุข     3,000.00 ราคาต่ าสุด

11 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติกร  ไม่ยาก     3,000.00 ราคาต่ าสุด

12 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายท านาย  แตงเนื้อเหลือง     3,000.00 ราคาต่ าสุด

13 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชัย โพธไิพจิตร     3,000.00 ราคาต่ าสุด

14 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายองอาจ  ประสารทรัพย์      3,000.00 ราคาต่ าสุด

15 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  มีลาภ     3,000.00 ราคาต่ าสุด

16 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ฉิมพาลี     3,000.00 ราคาต่ าสุด

17 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง  ส.อ. สุนทร ปกปอ้ง     3,000.00 ราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  ๒๕61
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

วันที ่  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ
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18 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายนชิุต  ใยบวั     3,000.00 ราคาต่ าสุด

19 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเผด็จ  สายพมิพ์     3,000.00 ราคาต่ าสุด

20 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  ต้องจิตร     3,000.00 ราคาต่ าสุด

21 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายสังเวย เชิดฉาย     3,000.00 ราคาต่ าสุด

22 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางนทัธมน  เทียนขาว     3,000.00 ราคาต่ าสุด

23 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาริกา  แย้มเกษร     3,000.00 ราคาต่ าสุด

24 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนยี์  มักผล     3,000.00 ราคาต่ าสุด

25 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพญ็  รุ่งโรจน์     3,000.00 ราคาต่ าสุด

26 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพา  สุขสนอง     3,000.00 ราคาต่ าสุด

27 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวอารญา  อนมุัติ     3,000.00 ราคาต่ าสุด

28 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายน าโชค  ปิ่นวเิศษ     3,000.00 ราคาต่ าสุด

29 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพินธ ์ ปยุเงิน     3,000.00 ราคาต่ าสุด

30 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพฯ            3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวเิชียร  มีดี     3,000.00 ราคาต่ าสุด

31 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 35,690.00 35,690.00 เฉพาะเจาะจง สหกรการเกษตรโพธิท์อง จ ากัด 35,690.00 ราคาต่ าสุด

32 ค่าวสัดุส านกังาน 600.00              600.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเสริมศรี 600.00       ราคาต่ าสุด

33 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 2,955.00           2,955.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไพโรจนบ์ริการ 2,955.00    ราคาต่ าสุด
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34 ค่าวสัดุส านกังาน 2,410.00           2,410.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยววิฒัน์ 2,410.00    ราคาต่ าสุด

35 ค่าวสัดุส านกังาน 2,130.00           2,130.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยววิฒัน์ 2,130.00    ราคาต่ าสุด

36 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ 700.00              700.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไก่โฆษณา 700.00       ราคาต่ าสุด

37 ค่าจ้างเหมาท าเอกสารฯ 1,500.00           1,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสตางค์ 1,500.00    ราคาต่ าสุด



ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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แบบ สขร.๑

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
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เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
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แบบ สขร.๑

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  ๒๕61
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
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