
ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์           14,300.00 เฉพาะเจาะจง            14,300.00 ร้านคอมแคร์ เฉพาะเจาะจง
2 ซ้ือวสัดุส านักงาน             6,000.00 เฉพาะเจาะจง              6,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเจริญเคร่ืองเขียน เฉพาะเจาะจง

3 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว             6,000.00 เฉพาะเจาะจง              6,000.00 ร้านทพิยภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง
4 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ เลขทะเบยีน บต 9904 

อุทยัธานี
            2,600.00 เฉพาะเจาะจง              2,600.00 ร้าน ป.มั่นคงแบตเตอร่ี เฉพาะเจาะจง

5 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ เลขทะเบยีน นข 1161 
อุทยัธานี

            2,600.00 เฉพาะเจาะจง              2,600.00 ร้าน ป.มั่นคงแบตเตอร่ี เฉพาะเจาะจง

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน โครงการพฒันากระบอืพนัธุดี์
จังหวดัอุทยัธานี

          15,000.00 เฉพาะเจาะจง            15,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเจริญเคร่ืองเขียน เฉพาะเจาะจง

7 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ โครงการพฒันากระบอืพนัธุดี์
จังหวดัอุทยัธานี

          25,000.00 เฉพาะเจาะจง            25,000.00 ร้านคอมแคร์ เฉพาะเจาะจง

8 จ้างเหมาประชาสัมพนัธท์างวทิยุกระจายเสียง 
โครงการพฒันากระบอืพนัธุดี์จังหวดัอุทยัธานี

          33,705.00 เฉพาะเจาะจง            33,705.00 บริษทั อสมท. จ ากัด (มหาชน) เฉพาะเจาะจง

9 จ้างเหมาท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
โครงการพฒันากระบอืพนัธุดี์จังหวดัอุทยัธานี

          12,500.00 เฉพาะเจาะจง            12,500.00 ร้านศิริเนตร ก๊อปปี้ เฉพาะเจาะจง

10 จ้างเหมาจัดกิจกรรมแถลงข่าวงาเทศกาลควายไทย
คร้ังที่ 9 โครงการพฒันากระบอืพนัธุดี์จังหวดัอุทยัธานี

          68,900.00 เฉพาะเจาะจง            68,900.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดวงสกาว เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2563
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี



ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

11 จ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตและแปรรูปไก่แสมด า 
จังหวดัอุทยัธานี

            1,500.00 เฉพาะเจาะจง              1,500.00 ร้านศิริเนตร ก๊อปปี้ เฉพาะเจาะจง

12 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิลและแผ่นพบัประชาสัมพนัธ ์
โครงการพฒันากระบอืพนัธุดี์จังหวดัอุทยัธานี

          60,000.00 เฉพาะเจาะจง            60,000.00 หา้งหุ้นส่วนสามัญ นงลักษณ์การพมิพ์ เฉพาะเจาะจง

13 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่งานเทศกาลควายไทย 
คร้ังที่ 9 , เช่าเต็นทโ์ดมขนาดใหญ่ เต้นทพ์กัสัตว ์โต๊ะและ
เก้าอี้ โครงการพฒันากระบอืพนัธุดี์จังหวดัอุทยัธานี

        225,000.00 เฉพาะเจาะจง          225,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดวงสกาว เฉพาะเจาะจง

14 จ้างเหมารถแหป่ระชาสัมพนัธ ์โครงการพฒันากระบอื
พนัธุดี์จังหวดัอุทยัธานี

          20,000.00 เฉพาะเจาะจง            20,000.00 นายวเิชียร มูลพฤกษ์ เฉพาะเจาะจง

15 จ้างเหมาบริการเช่าเคร่ืองปั่นไฟและระบบไฟส่องสวา่ง 
ค่าจ้างเหมาเช่าเวท ีเคร่ืองเสียงและไฟประดับเวท ีและ
ค่าจ้างเหมาจัดพธิเีปดิ โครงการพฒันากระบอืพนัธุดี์
จังหวดัอุทยัธานี

          84,000.00 เฉพาะเจาะจง            84,000.00 นายชยพล กุลชี เฉพาะเจาะจง

16 จ้างเหมากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการพฒันา
กระบอืพนัธุดี์จังหวดัอุทยัธานี

          35,000.00 เฉพาะเจาะจง            35,000.00 ร้านลุงเนียดจัดสวน เฉพาะเจาะจง

17 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ ์
โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตและแปรรูปไก่แสมด า 
จังหวดัอุทยัธานี

            4,800.00 เฉพาะเจาะจง              4,800.00 ร้านกิตติพงศ์การพมิพ์ เฉพาะเจาะจง

18 จ้างเหมาจัดนิทรรศการด้านไก่แสมด ามีชีวติ 
โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตและแปรรูป
ไก่แสมด า จังหวดัอุทยัธานี

          15,000.00 เฉพาะเจาะจง            15,000.00 ร้านลุงเนียดจัดสวน เฉพาะเจาะจง



ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
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ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

19 ซ้ือวสัดุการเกษตร โครงการพฒันากระบอืพนัธุดี์จังหวดั
อุทยัธานี

          48,000.00 เฉพาะเจาะจง            48,000.00 ร้านไทยงามปศุสัตว์ เฉพาะเจาะจง

20 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ฝึกอบรม) โครงการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มผลิตและแปรรูปไก่แสมด า จังหวดัอุทยัธานี

               810.00 เฉพาะเจาะจง                 810.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเจริญเคร่ืองเขียน เฉพาะเจาะจง

21 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิต
และแปรรูปไก่แสมด า จังหวดัอุทยัธานี

          15,000.00 เฉพาะเจาะจง            15,000.00 ร้านคอมแคร์ เฉพาะเจาะจง

22 ซ้ือวสัดุส านักงาน โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตและ
แปรรูปไก่แสมด า จังหวดัอุทยัธานี

            7,000.00 เฉพาะเจาะจง              7,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเจริญเคร่ืองเขียน เฉพาะเจาะจง

23 ซ้ือวสัดุเวชภณัฑ์  โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่           14,000.00 เฉพาะเจาะจง            14,000.00 ร้านอุทยัฟาร์มช็อป เฉพาะเจาะจง
24 ซ้ือวสัดุสาธติประกอบการฝึกอบรม โครงการพฒันา

กระบอืพนัธุดี์จังหวดัอุทยัธานี
          10,000.00 เฉพาะเจาะจง            10,000.00 ร้านไทยงามปศุสัตว์ เฉพาะเจาะจง

25 ซ้ือวสัดุประกอบการแข่งขันโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ผลิตและแปรรูปไก่แสมด าจังหวดัอุทยัธานี

            6,000.00 เฉพาะเจาะจง              6,000.00 นายจักรพนัธุ ์รอดอ่อง เฉพาะเจาะจง

26 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง
ทะเบยีน นข 1161 อุทยัธานี

            1,980.00 เฉพาะเจาะจง              1,980.00 บริษทั อุทยัคาร์เซอร์วสิ 9999 จ ากัด เฉพาะเจาะจง

27 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนธนัวาคม 2563           27,360.00 เฉพาะเจาะจง            27,360.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรทวบีริการ เฉพาะเจาะจง


