
แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 นกัวิทยาศาสตร์ 243,840 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรศักด์ิ อนิธิยะ นายธีรศักด์ิ อนิธิยะ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็ ใบส่ังจา้งเลขที่ 1/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 243,840 บาท 243,840 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

2 นกัวิทยาศาสตร์ 290,280 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนนัท ์ศรีคํา นางสาวพรชนนัท ์ศรีคํา เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 2/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 290,280 บาท 290,280 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

3 นกัวิทยาศาสตร์ 309,960 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยารักษ ์คํางําเมอืง นางสาวจรรยารักษ ์คํางําเมอืง เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 3/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 309,960 บาท 309,960 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

4 นกัวิทยาศาสตร์ 234,840 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี แสงบญุเรือง นางสาวปราณี แสงบญุเรือง เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 4/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 234,840 บาท 234,840 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

5 นกัวิทยาศาสตร์ 312,240 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางดุจดาว ต้นกนัยา นางดุจดาว ต้นกนัยา เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 5/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 312,240 บาท 312,240 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

6 นกัวิทยาศาสตร์ 308,880 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายพสิิษฐ์ ต้นกนัยา นายพสิิษฐ์ ต้นกนัยา เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 6/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 308,880 บาท 308,880 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

                                       สรุปผลการดําเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน ตุลาคม 2563
                               สํานกังานปศุสัตว์เขต 5 

                                                   วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

7 นกัวิทยาศาสตร์ 314,760 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอโนชา ชบูญุ นางสาวอโนชา ชบูญุ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็ ใบส่ังจา้งเลขที่ 7/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 314,760 บาท 314,760 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

8 นกัวิทยาศาสตร์ 314,160 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอษัฎาวัชร์ โพธิ์มาก นายอษัฎาวัชร์ โพธิ์มาก เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 8/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 314,160 บาท 314,160 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

9 นกัวิทยาศาสตร์ 315,600 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์ อภวิงค์ นางสาววราภรณ์ อภวิงค์ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 9/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 315,600 บาท 315,600 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

10 นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 297,480 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวยธุิดา คําบตุร นางสาวยธุิดา คําบตุร เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 10/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 297,480 บาท 297,480 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

11 นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 312,840 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางชนกิานต์ อนิแสน นางชนกิานต์ อนิแสน เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 11/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 312,840 บาท 312,840 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

12 นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 233,880 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวองัศิริ พนูหญา้คา นางสาวองัศิริ พนูหญา้คา เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 12/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 233,880 บาท 233,880 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

                                                   วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการดําเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน ตุลาคม 2563
                               สํานกังานปศุสัตว์เขต 5 



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

13 นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 216,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจฑุามาศ แลวลิด นางสาวจฑุามาศ แลวลิด เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 13/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 216,000 บาท 216,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

14 นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 216,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล วงษอ์อ่ง นางสาวศศิวิมล วงษอ์อ่ง เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 14/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 216,000 บาท 216,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

15 นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 244,200 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ ต๋ันปนิตา นางสาวจารุวรรณ ต๋ันปนิตา เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 15/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 244,200 บาท 244,200 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

16 นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 233,880 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา วงค์สุภา นางสาวสุพรรษา วงค์สุภา เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 16/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 233,880 บาท 233,880 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

17 นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 309,360 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางบญุฑริกา ศรีไชยวงค์ นางบญุฑริกา ศรีไชยวงค์ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 17/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 309,360 บาท 309,360 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

18 นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 312,960 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปยิวรรณ มงัคละ นางสาวปยิวรรณ มงัคละ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 18/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 312,960 บาท 312,960 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

                                       สรุปผลการดําเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน ตุลาคม 2563
                               สํานกังานปศุสัตว์เขต 5 

                                                   วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

19 นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 233,880 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรอมุา ปนีถา นางสาวอรอมุา ปนีถา เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 19/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 233,880 บาท 233,880 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

20 นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 315,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริชวัญ แสงมณี นางสาวศิริชวัญ แสงมณี เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 20/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 315,000 บาท 315,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

21 นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 297,600 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสนธยา เทพทอง นางสนธยา เทพทอง เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 21/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 297,600 บาท 297,600 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

22 นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 296,880 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญา กา้งยาง นางสาวกญัญา กา้งยาง เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 22/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 296,880 บาท 296,880 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

23 นกัวิชาการสัตวบาล 310,440 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจนิตนา อภวิงค์งาม นางสาวจนิตนา อภวิงค์งาม เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 23/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 310,440 บาท 310,440 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

24 นกัจดัการงานทั่วไป 316,800 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายประชาติ ทรายแกน่ นายประชาติ ทรายแกน่ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 24/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 316,800 บาท 316,800 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

                                       สรุปผลการดําเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน ตุลาคม 2563
                               สํานกังานปศุสัตว์เขต 5 

                                                   วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

25 นกัวิชการส่ิงแวดล้อม 244,200 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจารุนนัท ์มนสัสา นางสาวจารุนนัท ์มนสัสา เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 25/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 244,200 บาท 244,200 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

26 เจา้พนกังานธุรการ 242,520 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุพตัรา จําอนิถา นางสุพตัรา จําอนิถา เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 26/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 242,520 บาท 242,520 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

27 นายชา่งเทคนคิ 228,480 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอเุทน ยอดอทุา นายอเุทน ยอดอทุา เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 27/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 228,480 บาท 228,480 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

28 พนกังานหอ้งปฏบิติัการ 185,640 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนรัุกษ ์ลือจอ๋ม นายอนรัุกษ ์ลือจอ๋ม เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 28/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 185,640 บาท 185,640 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

29 พนกังานประจําหอ้งทดลอง 184,560 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวิทย ์ฟมูงั นายสุวิทย ์ฟมูงั เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 29/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 184,560 บาท 184,560 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

30 เจา้หนา้ที่หอ้งทดลอง 136,200 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสินนีชุ อกตัน นางสาวสินนีชุ อกตัน เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 30/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 136,200 บาท 136,200 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

                                       สรุปผลการดําเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน ตุลาคม 2563
                               สํานกังานปศุสัตว์เขต 5 

                                                   วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

31 พนกังานผู้ชว่ยสัตวบาล 185,640 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเชดิ ไชยวงศ์ นายเชดิ ไชยวงศ์ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 31/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 185,640 บาท 185,640 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

32 พนกังานผู้ชว่ยสัตวบาล 179,400 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมนกึ ใหมท่รายเปยีง นายสมนกึ ใหมท่รายเปยีง เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 32/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 179,400 บาท 179,400 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

33 พนกังานผู้ชว่ยปศุสัตว์ 141,720 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางวิไลลักษณ์ ยอดอทุา นางวิไลลักษณ์ ยอดอทุา เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 33/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 141,720 บาท 141,720 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

34 พนกังานหอ้งปฏบิติัการ 125,160 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธันยช์นก จําอนิถา นางสาวธันยช์นก จําอนิถา เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 34/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 125,160 บาท 125,160 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

35 นกัวิชาการสัตวบาล 216,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถวุฒิ อปุทะ นายอรรถวุฒิ อปุทะ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 35/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 216,000 บาท 216,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

36 นกัจดัการงานทั่วไป 216,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพมิพม์าดา สุทธะนะ นางสาวพมิพม์าดา สุทธะนะ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 36/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 216,000 บาท 216,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

                                                   วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการดําเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน ตุลาคม 2563
                               สํานกังานปศุสัตว์เขต 5 



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

37 นติิกร 310,560 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชํานญันชุ พมิพสุิทธิ์ นางสาวชํานญันชุ พมิพสุิทธิ์ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 37/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 310,560 บาท 310,560 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

38 นติิกร 216,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปริมระพ ีศรีวิชยั นางสาวปริมระพ ีศรีวิชยั เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 38/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 216,000 บาท 216,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

39 เจา้พนกังานธุรการ 242,520 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกลุธิดา กงัสดาลไพรัตน์ นางสาวกลุธิดา กงัสดาลไพรัตน์ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 39/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 242,520 บาท 242,520 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

40 นกัจดัการงานทั่วไป 320,760 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพล อวัยวานนท์ นายณัฐพล อวัยวานนท์ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 40/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 320,760 บาท 320,760 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

41 นกัวิชาการสัตวบาล 306,360 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิฑูร ชแูกว้ นายวิฑูร ชแูกว้ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 41/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 306,360 บาท 306,360 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

42 นกัวิชาการสัตวบาล 316,200 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุมติร พนิเจริญ นายสุมติร พนิเจริญ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 42/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 316,200 บาท 316,200 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

                                       สรุปผลการดําเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน ตุลาคม 2563
                               สํานกังานปศุสัตว์เขต 5 

                                                   วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

43 เจา้หนา้ที่ระบบคอมพวิเตอร์ 330,720 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร วงศ์หาญ นางสาวสุภาพร วงศ์หาญ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 43/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 330,720 บาท 330,720 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

44 นกัวิชาการสัตวบาล 248,640 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกษมณี วรรณศิษย์ นางสาวเกษมณี วรรณศิษย์ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 44/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 248,640 บาท 248,640 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

45 นกัวิชาการสัตวบาล 276,960 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐชยั ชา่งเพาะ นายณัฐชยั ชา่งเพาะ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 45/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 276,960 บาท 276,960 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

46 พนกังานผู้ชว่ยปศุสัตว์ 148,200 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจริะพงค์ ศิริพนัธ์ นายจริะพงค์ ศิริพนัธ์ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 46/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 148,200 บาท 148,200 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

47 พนกังานผู้ชว่ยปศุสัตว์ 161,880 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจกัรพงษ ์ผิวรัตน์ นายจกัรพงษ ์ผิวรัตน์ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 47/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 161,880 บาท 161,880 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

48 นกัวิชาการสัตวบาล 339,240 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกมลาภรณ์ สายหยดุ นางสาวกมลาภรณ์ สายหยดุ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 48/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 339,240 บาท 339,240 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

                                                   วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการดําเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน ตุลาคม 2563
                               สํานกังานปศุสัตว์เขต 5 



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

49 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 216,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรพล รัตนชมภู นายวรพล รัตนชมภู เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 49/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 216,000 บาท 216,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

50 เจา้พนกังานสัตวบาล 211,920 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ สุวรรณนยิม นายเกรียงศักด์ิ สุวรรณนยิม เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 50/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 211,920 บาท 211,920 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

51 เจา้พนกังานสัตวบาล  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบรูณ์ เผ่ากนัทะ นายสมบรูณ์ เผ่ากนัทะ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 51/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

52 พนกังานผู้ชว่ยสัตวบาล  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายพพิฒัน ์จมุปู นายพพิฒัน ์จมุปู เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 52/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

53 นายสัตวแพทย์  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธันยมยั บวัวิรัตนเ์ลิศ นางสาวธันยมยั บวัวิรัตนเ์ลิศ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 53/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

54 นกัวิทยาศาสตร์  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสังคีต คุ้มสะอาด นายสังคีต คุ้มสะอาด เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 54/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

                                       สรุปผลการดําเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน ตุลาคม 2563
                               สํานกังานปศุสัตว์เขต 5 

                                                   วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

55 พนกังานผู้ชว่ยปศุสัตว์  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ปั๋นเชย นางสาวกนกอร ปั๋นเชย เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 55/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

56 นกัวิชาการสัตวบาล  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายนฐัพงศ์ จนัทร์แดง นายนฐัพงศ์ จนัทร์แดง เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 56/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

57 นกัวิชาการสัตวบาล  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสฎฐวุฒิ พมิสาร นายเสฎฐวุฒิ พมิสาร เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 57/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

58 นกัวิชาการสัตวบาล  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพตัรา เศรษฐเมอืง นางสาวสุพตัรา เศรษฐเมอืง เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 58/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

59 นกัวิชาการสัตวบาล  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายพทิกัษ ์รัตนะ นายพทิกัษ ์รัตนะ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 59/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

60 นกัวิชาการสัตวบาล  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพชัรี จําปา นางสาวสุพชัรี จําปา เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 60/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

                               สํานกังานปศุสัตว์เขต 5 
                                       สรุปผลการดําเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน ตุลาคม 2563

                                                   วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

61 นกัวิชาการสัตวบาล  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวิช คําแหง นายทวิช คําแหง เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 61/64
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 1 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

62 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ 54,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชชัชยั ลายแสงพงค์ นายชชัชยั ลายแสงพงค์ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 62/64
1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 54,000 บาท 54,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 28 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

63 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด 42,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางพชัรินทร์ สุปนิะ นางพชัรินทร์ สุปนิะ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 63/64
1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 42,000 บาท 42,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 28 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

64 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด 42,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางวิภาวดี คําสุรีย์ นางวิภาวดี คําสุรีย์ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 64/64
1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 42,000 บาท 42,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 28 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

65 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด 42,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทติย ์มจัฉาภผูา นายอาทติย ์มจัฉาภผูา เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 65/64
1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 42,000 บาท 42,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 28 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

66 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ 54,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายแสวง เปาคํา นายแสวง เปาคํา เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 66/64
1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 54,000 บาท 54,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 28 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

                                       สรุปผลการดําเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน ตุลาคม 2563
                               สํานกังานปศุสัตว์เขต 5 

                                                   วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

67 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ 54,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ นตุตะละ นายทนงศักด์ิ นตุตะละ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 67/64
1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 54,000 บาท 54,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 28 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

68 จ้างเหมาบริการซ่อมงานด้านสัตวแพทย์ 24,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายพร้อมสิน ศีลอดุม นายพร้อมสิน ศีลอดุม เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 68/64
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 24,000 บาท 24,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 28 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

69 จ้างเหมาบริการซ่อมงานด้านสัตวแพทย์ 24,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงศักด์ิ เรปานนท์ นายณรงศักด์ิ เรปานนท์ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 69/64
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 24,000 บาท 24,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 28 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

70 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ 27,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวิทย ์ทนิวงค์ นายสุวิทย ์ทนิวงค์ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 70/64
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 27,000 บาท 27,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 28 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

71 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ 27,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนชุา นางเมาะ นายอนชุา นางเมาะ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 71/64
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 27,000 บาท 27,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 28 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

72 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ 27,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ ์วงศ์เดือน นายธีรพงษ ์วงศ์เดือน เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 72/64
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 27,000 บาท 27,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 28 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

                                                   วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

                                       สรุปผลการดําเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน ตุลาคม 2563
                               สํานกังานปศุสัตว์เขต 5 



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

73 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ 27,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพล จอมใจ นายณัฐพล จอมใจ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 73/64
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 27,000 บาท 27,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 28 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

74 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ 27,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา กนัทะมลู นายกฤษฎา กนัทะมลู เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 74/64
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 27,000 บาท 27,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 28 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

75 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 84,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อปการ์เดียน จํากดั บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อปการ์เดียน จํากดั เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 75/64
2 อตัรา 84,000 บาท 84,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 28 ต.ค. 63
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

76 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ 18,000 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายประยรู จาปญัญะ นายประยรู จาปญัญะ เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 76/64
1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 63 18,000 บาท 18,000 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 28 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

77 ทําปา้ยไวนลิ 800 บาท  - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารียม์ีเดีย แอนด แอด๊เวอร์ไทซ่ิง ร้านอารียม์ีเดีย แอนด แอด๊เวอร์ไทซ่ิง เสนอราคาตํ่าสุดและเปน็  ใบส่ังจา้งเลขที่ 77/64
800 บาท 800 บาท ไปตามเง่ือนไขที่สํานกังาน 9 ต.ค. 63

ปศุสัตว์เขต 5 กําหนด

                                       สรุปผลการดําเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน ตุลาคม 2563
                               สํานกังานปศุสัตว์เขต 5 

                                                   วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563




























