
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป

เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จํานวน ๓ รายการ 16,763.20 16,763.20  เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัดชัยภูมิ

วัฒนาบริการ 16,763.20
16,763.20 ราคาต่ําสุด

เลขที่ 73/2564             

วันที่  1/04/2564

2
จางเหมาซอมแซมรถยนตของทางราชการหมายเลขทะเบียน กต ๕๖๔๐ 

ชัยภูมิ จํานวน ๑ คัน
6,814.83 6,814.83  เฉพาะเจาะจง

 บริษัท สยามนิสสันชัยภูมิ 

จํากัด  6,814.83
6,814.83 ราคาต่ําสุด

เลขที่  37/2564              

วันที่   05/05/2564

3 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (ผามาน) จํานวน ๔ รายการ 24,800.00 24,800.00  เฉพาะเจาะจง
รานนงนุช ผามาน โดยนางนง

นุช ดีกุดตุม 24,800.00
24,800.00 ราคาต่ําสุด

เลขที่  78/2564              

วันที่  13/05/2564

4

จางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไมนอยกวา ๒๔๐ 

ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมปายสํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ จํานวน ๑ งาน

181,000.00 181,000.00  เฉพาะเจาะจง
   นายมนูญ บุญกอบ 

181,000.00
181,000.00    ราคาต่ําสุด

สัญญาเลขที่ 10/2564        

     วันท่ี  17/05/2564

5
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย และวัสดุเวชภัณฑ จํานวน ๘ รายการ    (

 กิจกรรมหลักจัดการสวัสดิภาพสัตว)
43,000.00 43,000.00  เฉพาะเจาะจง

 รานธาตุทองยาสัตว โดย

นางบุญเหลือ สอนนํา 

43,000.00

43,000.00 ราคาต่ําสุด
เลขที่ 88/2564             

วันที่  17/05/2564

6
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน ๑๑ รายการ (กิจกรรมหลักเพ่ิม

ประสิทธิการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร)
80,000.00 80,000.00  เฉพาะเจาะจง

 ราน บ.พาณิชย โดยนาย

ดํารงณ ระวังไทยสงค 

80,000.00

80,000.00 ราคาต่ําสุด
เลขที่ 89/2564             

วันที่  17/05/2564

7 ซื้อหมอแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จํานวน ๑ เครื่อง 223,424.24 223,424.24  เฉพาะเจาะจง
 การไฟฟาสวนภูมิภาค 

223,424.24
223,424.24 ราคาต่ําสุด

เลขที่ 79/2564             

วันที่  19/05/2564

8
จางเหมาขยายเขตระบบจําหนายตดิตั้งหมอแปลงสํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ชัยภูมิ จํานวน ๑ โครงการ
190,166.74 190,166.74  เฉพาะเจาะจง

 การไฟฟาสวนภูมิภาค 

190,166.74
190,166.74 ราคาต่ําสุด

เลขที่ 35/2564             

วันที่  19/05/2564

9 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๔ รายการ 56,200.00 56,200.00  เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทอง

เจริญเทรดดิ้ง ชัยภูมิ 

56,200.00

56,200.00 ราคาต่ําสุด
เลขที่  11/2564              

วันที่   21/05/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2564

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ

วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564



10
จางเหมาปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคารสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ

(อาคารหลังเกาอาคารหลังใหม) จํานวน ๑ โครงการ
125,340.00 125,340.00  เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทอง

เจริญเทรดดิ้ง ชัยภูมิ 

125,340.00

125,340.00 ราคาต่ําสุด
สัญญาเลขที่ 12/2564        

     วันท่ี  21/05/2564

11
ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๔ รายการ โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยว

และการจัดกิจกรรมสําคัญของจังหวัดชัยภูมิ (งบจังหวัด)
117,420.00 117,420.00  เฉพาะเจาะจง

รานประเสริฐสัตวแพทย 

117,420.00
117,420.00 ราคาต่ําสุด

เลขที่ 91/2564             

วันที่  28/05/2564

12

จางเหมาจัดทําปายรับรองฟารมมาตรฐาน GFM ขนาด ๓๐X๘๐ เซนติเมตร 

จํานวน ๕๐ ปาย โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตร และอาหารปลอดภัยกลุม

นครชัยบุรินทร (งบกลุมจังหวัด)

10,000.00 10,000.00  เฉพาะเจาะจง ราน มี ดีไซน 10,000.00 10,000.00 ราคาต่ําสุด
เลขที่ 40/2564             

วันที่  28/05/2564

13
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๑๐ รายการ (กิจกรรมหลักพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร)
38,200.00 38,200.00  เฉพาะเจาะจง

รานอุดมภัณฑ 999 

38,200.00
38,200.00 ราคาต่ําสุด

เลขที่ 100/2564             

วันที่  28/05/2564

14
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๔ รายการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตร และ

อาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร (งบกลุมจังหวัด)
20,480.00 20,480.00  เฉพาะเจาะจง

รานอุดมภัณฑ 999 

20,480.00
20,480.00 ราคาต่ําสุด

เลขที่ 95/2564             

วันที่  28/05/2564

15

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๔ รายการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตร และ

อาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานฟารม

แพะ และการจัดการฟารมมาตรฐานฟารม GFM (งบกลุมจังหวัด)

6,790.00 6,790.00  เฉพาะเจาะจง
รานอุดมภัณฑ 999 

6,790.00
6,790.00 ราคาต่ําสุด

เลขที่ 97/2564             

วันที่  28/05/2564

16
ซื้อวัสดุสนามและการฝก จํานวน ๔ รายการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตร

 และอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร (งบกลุมจังหวัด)
15,000.00 15,000.00  เฉพาะเจาะจง

รานประเสริฐสัตวแพทย

15,000.00
15,000.00 ราคาต่ําสุด

เลขที่ 98/2564             

วันที่  28/05/2564

17

ซื้อวัสดุการเกษตรคาทอนพันธุหญาเนเปยรปากชอง ๑ จํานวน ๗๔,๐๐๐ 

กิโลกรัม โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสนิคาเกษตร กิจกรรมสงเสริม

การปลูกพืชอาหารสัตว (งบจังหวัด)

370,000.00 370,000.00  เฉพาะเจาะจง
รานถาวรการเกษตร

370,000.00
370,000.00 ราคาต่ําสุด

เลขที่ 99/2564             

วันที่  31/05/2564

18

ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๔ รายการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตร และ

อาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

โคเน้ือเพื่อการสงออก  (งบกลุมจังหวัด)

440,000.00 440,000.00  เฉพาะเจาะจง
รานอุดมภัณฑ 999 

440,000.00
440,000.00 ราคาต่ําสุด

เลขที่ 92/2564             

วันที่  31/05/2564

19

ซื้อวัสดุการเกษตรคาทอนพันธุหญาเนเปยรปากชอง ๑ จํานวน ๘๐,๐๐๐ 

กิโลกรัม โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตร และอาหารปลอดภัยกลุมนครชัย

บุรินทร (งบกลุมจังหวัด)

400,000.00 400,000.00  เฉพาะเจาะจง
รานถาวรการเกษตร 

440,000.00
440,000.00 ราคาต่ําสุด

เลขที่ 93/2564             

วันที่  31/05/2564


