
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป

เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2 รายการ โครงการพัฒนา

นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร (งบกลุมจังหวัด)
20,900.00 20,900.00 เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัดชัยภูมิ

วัฒนาบริการ 20,900.00
20,900.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 69/2565  วนัท่ี 27/07/2565

2
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ โครงการสงเสริมและ

พัฒนาการผลิตสินคาเกษตร (งบจังหวัด)
32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัดชัยภูมิวัฒนา

บริการ 32,000.00
32,000.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 69/2565  วนัท่ี 27/07/2565

3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง  กาญจนเมทดิคอล 5,500.00 5,500.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 100/2565  วนัท่ี 09/09/2565

4 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ 19,860.00 19,860.00 เฉพาะเจาะจง
 กาญจนเมทดคิอล 

19,860.00 
19,860.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 101/2565  วนัท่ี 09/09/2565

5
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน สิงหาคม 2565 จํานวน 6 

รายการ
22,032.10 22,032.10 เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัดชัยภูมิ

วัฒนาบริการ 22,032.10 
22,032.10     ราคาต่ําสุด เลขที่ 69/2565  วนัท่ี 27/07/2565

6 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3 รายการ 10,790.00 10,790.00 เฉพาะเจาะจง  มี ดีไซน 10,790.00 10,790.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 104/2565  วนัท่ี 14/09/2565

7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 4 รายการ 12,490.00 12,490.00 เฉพาะเจาะจง
 ประเสริฐสัตวแพทย

12,490.00 
12,490.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 105/2565  วนัท่ี 14/09/2565

8 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 24,150.00 24,150.00 เฉพาะเจาะจง  นางจําเนียร ใบล ี24,150.00 24,150.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 106/2565  วนัท่ี 14/09/2565

9 จางเหมาซอมรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน บร 7563 ชัยภูมิ จํานวน 1 คัน 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง

 รานบุญแอร แอนด เซอรวิส 

โดย นางสาว รุงนภา นอยโจม 

5,700.00 

5,700.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 61/2565  วนัท่ี 13/09/2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  2565

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565



ลําดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ
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เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  2565

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

10
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รถยนตราชการหมายเลขทะเบียน กต 5640 

ชัยภูมิ ยางรถยนต จํานวน 4 เสน
22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง

 บริษัท สําราญการยาง

(ชัยภูม)ิ จํากัด  22,800.00
22,800.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 108/2565  วนัท่ี 16/09/2565

11
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน ผามานอาคารสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1

 ชุด
60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง

 รานชัยภูมิผามาน โดย

นายปุริท สุขอนันต 

60,000.00 

60,000.00 ราคาต่ําสุด สัญญาที่ 6/2565  วนัท่ี 23/09/2565

12 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 260,850.00 260,850.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่ง

มอลล จํากัด 260,850.00
260,850.00 ราคาต่ําสุด สัญญาที่ 5/2565  วนัท่ี 23/09/2565

13 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร จํานวน 1 รายการ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง  นางจําเนียร ใบลี 9,500.00 9,500.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 112/2565  วนัท่ี 26/09/2565

14 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง  นางจําเนียร ใบล ี 8,750.00 8,750.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 113/2565  วนัท่ี 26/09/2565

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน (เกาอี้พลาสติก) จํานวน 1 รายการ 15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่ง

มอลล จํากัด 15,750.00
15,750.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 114/2565  วนัท่ี 26/09/2565

16

จางเหมาจัดสถานที่ เพื่อจัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 จํานวน 1 รายการ

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
 นางบุญหลาย ศรีวงษชัย

25,000.00 
25,000.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 56/2565  วนัท่ี 28/08/2565



ลําดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป

เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  2565

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

17

จางเหมาประกอบอาหาร สําหรับผูรวมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เฉลิมพระ

เกียรติสมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันป

หลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษ 90 พรรษา 12 สิงหาคม

 2565 จํานวน 1 รายการ

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาคร พวงทอง 25,000.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 57/2565  วนัท่ี 25/08/2565

18 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ จํานวน 2 รายการ 6,090.00 6,090.00 เฉพาะเจาะจง
 ประเสริฐสัตวแพทย 

6,090.00 
6,090.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 115/2565  วนัท่ี 27/09/2565

19
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนกันยายน 2565 จํานวน 8  

รายการ
63,699.60 63,699.60 เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัดชัยภูมิ

วัฒนาบริการ 63,699.60
63,699.60 ราคาต่ําสุด เลขที่ 98/2565  วนัท่ี 31/08/2565


