
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป

เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
จางซอมรถยนตราชการหมายเลขทะเบียน นข2373 ชัยภูมิ จํานวน 1 คัน 

กิจกรรมหลักเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว
10,263.00 10,263.00  เฉพาะเจาะจง

รานไทยเจริญการยาง ศูนย

ลอ สาขา 210,263.00
10,263.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   58/2564      

วันที่   01/09/2564

2
จางซอมรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน นข 2375 ชัยภูมิ จํานวน 1 คัน 

กิจกรรมหลักเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว
6,705.00 6,705.00  เฉพาะเจาะจง รานอูชางพร6,705.00 6,705.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   57/2564      

วันที่   02/09/2564

3
จางซอมรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 7563 ชัยภูมิ จํานวน 1 คัน 

กิจกรรมหลักเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว
 8,675.57  8,675.57  เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยตาชัยภูมิ จํากัด 

8,675.57 
 8,675.57 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   60/2564      

วันที่   02/09/2564

4
ซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 6 รายการ กิจกรรมหลักเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และ

ชันสูตรโรคสัตว
6,254.00 6,254.00  เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด เสริมการ

ไฟฟา (2555)6,254.00
6,254.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   137/2564      

วันที่   02/09/2564

5
จางซอมรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน ม 1460ชัยภูมิ จํานวน 1 คัน 

กิจกรรมหลักเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว
7,075.00 7,075.00  เฉพาะเจาะจง รานอูชางพร 7,075.00 7,075.00       ราคาต่ําสุด

   เลขที่   59/2564      

วันที่   03/09/2564

6
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รถยนตราชการหมายเลขทะเบียน นข 1396 

ชัยภูมิ ยางรถยนต จํานวน 4 เสน
14,000.00 14,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท สําราญการยาง

(ชัยภูมิ) จํากัด14,000.00
14,000.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   141/2564     

วันที่   07/09/2564

7
จางซอมรถยนตราชการหมายเลขทะเบียน กท 1214 ชัยภูมิ จํานวน 1 คัน 

กิจกรรมหลักเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว
 5,353.21  5,353.21  เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิตซูชัยภูมิ จํากัด

5,353.21 
 5,353.21 ราคาต่ําสุด

   เลขที่  63/2564      

วันที่   08/09/2564

8 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 5 รายการ กิจกรรมหลักสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง 20,000.00 20,000.00  เฉพาะเจาะจง
รานอุดมภัณฑ 999 โดย 

นางจําเนียร ใบล2ี0,000
20,000.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   139/2564    

วันที่   08/09/2564

9
ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ กิจกรรมหลักพัฒนาศูนยเรียนรูการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
10,000.00 10,000.00  เฉพาะเจาะจง

 รานอุดมภัณฑ 999 โดย

นางจําเนียร ใบล ี10,000.00
10,000.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   140/2564     

วันที่   08/09/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  2564

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564



ลําดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป

เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  2564

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

10
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ จํานวน 2 รายการ กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพ

สินคาปศุสัตว
56,640.00 56,640.00  เฉพาะเจาะจง

รานธาตุทองยาสัตว โดย

นางบุญเหลือ สอนนํา

56,640.00

56,640.00 ราคาต่ําสุด
   เลขที่   144/2564     

วันที่   20/09/2564

11 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ จํานวน 6 รายการ กิจกรรมหลักการพัฒนาสุขภาพสัตว 143,000.00 143,000.00  เฉพาะเจาะจง
รานประเสริฐสัตวแพทย

143,000.00
143,000.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   146/2564    

วันที่   20/09/2564

12
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ จํานวน 2 รายการ กิจกรรรมหลักสนับสนุนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
70,000.00 70,000.00  เฉพาะเจาะจง

ประเสริฐสัตวแพทย

70,000.00
70,000.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   147/2564     

วันที่   20/09/2564

13 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ จํานวน 1 รายการ กิจกรรมหลักการพัฒนาสุขภาพสัตว 16,980.00 16,980.00  เฉพาะเจาะจง
ประเสริฐสัตวแพทย

16,980.00
16,980.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   148/2564     

วันที่   20/09/2564

14 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ จํานวน 3 รายการ กิจกรรรมหลักคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 34,980.00 34,980.00  เฉพาะเจาะจง
ประเสริฐสัตวแพทย

34,980.00
34,980.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   149/2564     

วันที่   20/09/2564

15 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 186,000.00 186,000.00  เฉพาะเจาะจง

รานอุดมภัณฑ 999 โดย 

นางจําเนียร ใบลี

186,000.00

186,000.00 ราคาต่ําสุด
   เลขที่   153/2564     

วันที่   20/09/2564

16
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ จํานวน 2 รายการ กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิการเฝาระวัง 

ปองกันและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
53,075.00 53,075.00  เฉพาะเจาะจง

รานธาตุทองยาสัตว โดย

นางบุญเหลือ สอนนํา

53,075.00

53,075.00 ราคาต่ําสุด
   เลขที่   145/2564     

วันที่   20/09/2564

17
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 9 รายการ  กิจกรรมหลักพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร
  18,000.00   18,000.00  เฉพาะเจาะจง

 รานอุดมภัณฑ 999 โดย

นางจําเนียร ใบล ี 18,000.00 
  18,000.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   150/2564     

วันที่   20/09/2564



ลําดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป

เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  2564

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

18
ซื้อวัสดุยาพาหนะและขนสง  หมายเลขทะเบียน กฉ 8843 ชัยภูมิ จํานวน 4 

เสน กิจกรรมหลักเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว
24,000.00 24,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท สําราญการยาง

(ชัยภูมิ) จํากัด24,000.00
24,000.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   151/2564     

วันที่   20/09/2564

19
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ กิจกรรมหลักเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม 

และชันสูตรโรคสัตว
8,900.00 8,900.00  เฉพาะเจาะจง

 รานอุดมภัณฑ 999 โดย

นางจําเนียร ใบล ี8,900.00
8,900.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   152/2564     

วันที่   20/09/2564

20
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนประชาสัมพันธ ไวนิล สติ๊กเกอรติดฟวเจอร

บอรด จํานวน 6 รายการ
11,600.00 11,600.00  เฉพาะเจาะจง รานมี ดีไซน11,600.00 11,600.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   69/2564    วันที่

   22/09/2564

21
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนประชาสัมพันธ ไวนิล สติ๊กเกอรติดฟวเจอร

บอรด จํานวน 6 รายการ กิจกรรมหลักการพัฒนาสุขภาพสัตว
5,000.00 5,000.00  เฉพาะเจาะจง รานมี ดีไซน5,000.00 5,000.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   70/2564     

วันที่   22/09/2564

22
จางเหมาจัดทําคูมือการเลี้ยงสัตว จํานวน 9 รายการ กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย

เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
120,000.00 120,000.00  เฉพาะเจาะจง

รานคิว.ซ.ีเซลลแอนด

เซอรวิส120,000
120,000.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   71/2564     

วันที่   23/09/2564

23
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ จํานวน 3 รายการ กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพ

สินคาปศุสัตว
26,290.00 26,290.00  เฉพาะเจาะจง

รานธาตุทองยาสัตว โดย

นางบุญเหลือ สอนนํา

26,290.00

26,290.00 ราคาต่ําสุด
   เลขที่   112/2564     

วันที่   23/07/2564

24
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ กิจกรรรมหลักสนับสนุนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
5,805.00 5,805.00  เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด สงวน

วงศศึกษาภัณฑ 5,805.00
5,805.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   160/2564     

วันที่   23/09/2564

25
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ จํานวน 6 รายการ กิจกรรมหลักสงเสริมและพัฒนาการปศุ

สัตว
109,800.00 109,800.00  เฉพาะเจาะจง

รานธาตุทองยาสัตว โดย

นางบุญเหลือ สอนนํา

109,800.00

109,800.00 ราคาต่ําสุด
   เลขที่   112/2564     

วันที่   27/09/2564



ลําดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป

เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  2564

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

26
ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ กิจกรรมหลักสงเสริมและพัฒนาการปศุ

สัตว
32,200.00 32,200.00  เฉพาะเจาะจง

รานอุดมภัณฑ 999 โดย 

นางจําเนียร ใบล3ี2,200.00
32,200.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   162/2564     

วันที่  27/09/2564

27
ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 7 รายการ กิจกรรมหลักพัฒนาศูนยเรียนรูการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
 19,000.00 19,000.00  เฉพาะเจาะจง

รานอุดมภัณฑ 999 โดย 

นางจําเนียร ใบล1ี9,000.00 
19,000.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่  157/2564     

วันที่   27/09/2564

28
ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 10 รายการ กิจกรรมหลักพัฒนาศูนยเรียนรูการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
118,560.00 118,560.00  เฉพาะเจาะจง

รานอุดมภัณฑ 999 โดย 

นางจําเนียร ใบลี

118,560.00 

118,560.00 ราคาต่ําสุด
   เลขที่   158/2564     

วันที่   27/09/2564

29
ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 7 รายการ แผนงานฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่

ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
1,411,200.00 1,427,221.52 คัดเลือก

กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

ลําตะคอง1,411,200.00
1,411,200.00 ราคาต่ําสุด

   เลขที่   15/2564     

วันที่   28/09/2564

30 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 7 รายการ กิจกรรรมหลักสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 392,490.00 392,490.00  เฉพาะเจาะจง

ราน บ.พาณิชย โดยนาย

ดํารงณ ระวังไทยสงค

392,490.00

392,490.00 ราคาต่ําสุด
   เลขที่   16/2564     

วันที่   29/09/2564


