
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป

เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาจัดทําปายไวนิล จํานวน 2 รายการ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 6,000.00 6,000.00  เฉพาะเจาะจง
รานอารตปอนดีไซน

6,000.00
6,000.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   112/2564     

วันที่   03/08/2564

2
ซื้อวัสดุสนามและการฝก จํานวน 7 รายการ  โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตร

 และอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร (งบกลุมจังหวัด)
470,700.00 470,700.00  เฉพาะเจาะจง

รานถาวรการเกษตร

470,700.00
470,700.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   118/2564     

วันที่   03/08/2564

3
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง หมายเลขทะเบียน บม 1988 ชัยภูมิ ยาง

รถยนต จํานวน 4 เสน
20,800.00 20,800.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท สําราญการยาง

(ชัยภูมิ) จํากัด20,800.00
20,800.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   122/2564     

วันที่   03/08/2564

4
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสราง

มูลคาโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
24,000.00 24,000.00  เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด สงวน

วงศศึกษาภัณฑ24,000.00
24,000.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   124/2564     

วันที่   03/08/2564

5
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง หมายเลขทะเบียน บม 1988 ชัยภูมิ ยาง

รถยนต จํานวน 4 เสน
20,800.00 20,800.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท สําราญการยาง

(ชัยภูมิ) จํากัด20,800.00
20,800.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   122/2564      

วันที่   03/08/2564

6 ซื้อวัสดุฝกอบรม จํานวน 3 รายการ กิจกรรรมหลักสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 14,000.00 14,000.00  เฉพาะเจาะจง

 รานอุดมภัณฑ 999     

โดย นางจําเนียร ใบล ี

14,000.00

14,000.00 ราคาต่ําสุด
   เลขที่   123/2564     

วันที่    03/08/2564 

7
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสราง

มูลคาโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
24,000.00 24,000.00  เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด สงวน

วงศศึกษาภัณฑ24,000.00
24,000.00     ราคาต่ําสุด

   เลขที่   124/2564      

วันที่   03/08/2564

8
ซื้อวัสดุสํานักงาน หมึกเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 หลอด (กิจกรรมหลักเฝา

ระวัง ปองกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว)
8,400.00 8,400.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด8,400.00
8,400.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   125/2564     

วันที่   09/08/2564

9
ซื้อวัสดุสนามและการฝก จํานวน 3 รายการ โครงการพัฒนานวัตกรรมและ

อาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร (กลุมจังหวัด)
39,900.00 39,900.00  เฉพาะเจาะจง

รานอุดมภัณฑ 999      

โดย นางจําเนียร ใบลี

39,900.00

39,900.00 ราคาต่ําสุด
   เลขที่   126/2564     

วันที่   05/08/2564

10
ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 7 รายการ กิจกรรมหลักสงเสริมและพัฒนาการปศุ

สัตว
10,200.00 10,200.00  เฉพาะเจาะจง

รานอุดมภัณฑ 999 โดย 

นางจําเนียร ใบล1ี0,200.00 
10,200.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   129/2564    

วันที่   17/08/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  2564

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  2564

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

11 ซื้อวัสดุฝกอบรม จํานวน 12 รายการ (กิจกรรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม) 66,600.00 66,600.00  เฉพาะเจาะจง
รานอุดมภัณฑ 999 โดย  

นางจําเนียร ใบล6ี6,600.00
66,600.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   130/2564     

วันที่   18/08/2564

12
จางเหมาจัดทําไวนิล จํานวน 2 รายการ กิจกรรรมหลักสงเสริมเกษตรทฤษฎี

ใหม
5,400.00 5,400.00  เฉพาะเจาะจง รานมี ดีไซน5,400.00 5,400.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   54/2564     วันที่

   20/08/2564

13 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ กิจกรรรมหลักสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 140,000.00 140,000.00  เฉพาะเจาะจง

รานอุดมภัณฑ 999 โดย 

นางจําเนียร ใบลี

140,000.00

140,000.00 ราคาต่ําสุด
   เลขที่   131/2564     

วันที่   23/08/2564

14
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 34 รายการ กิจกรรมหลักสงเสริมและพัฒนาการ

ปศุสัตว
29,996.00 29,996.00  เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด สงวน

วงศศึกษาภัณฑ 29,996.00
29,996.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   133/2564    

วันที่   25/08/2564

15
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ กิจกรรมหลักเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม 

และชันสูตรโรคสัตว
26,000.00 26,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด26,000.00
26,000.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   134/2564     

วันที่   25/08/2564


