
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

1 ซ้ือวสัดุการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ 57,975.00          เฉพาะเจาะจง ก าพลอาหารสัตว์
57,975.00 บาท

ก าพลอาหารสัตว์ เสนอราคาต  าสุด

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4,350.00            เฉพาะเจาะจง ร้านทิพยภัณฑ์
4,350.00 บาท

ร้านทิพยภัณฑ์ เสนอราคาต  าสุด

3 ซ้ือวสัดุฝึกอบรมและวสัดุส านักงาน กิจกรรมสนับสนุน
โครงการอันเนื องมาจากพระราชด าริ

5,000.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ศรีเจริญเครื องเขียน
5,000.00 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ศรีเจริญเครื องเขียน เสนอราคาต  าสุด

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร

6,754.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ศรีเจริญเครื องเขียน
6,754.00 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ศรีเจริญเครื องเขียน เสนอราคาต  าสุด

5 ซ้ือวสัดุการเกษตร โครงการเกษตรกรปราดเปรื อง (Smart 
Farmer)

10,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยฟาร์มช็อป
10,000.00 บาท

ร้านอุทัยฟาร์มช็อป เสนอราคาต  าสุด

6 ซ้ือวสัดุเกษตร โครงการศูนย์การเรีนยรู้การเพิ มประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

10,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยฟาร์มช็อป
10,000.00 บาท

ร้านอุทัยฟาร์มช็อป เสนอราคาต  าสุด

7 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่ม
เครือข่าย (กลุ่มเดิม)(กลุ่มใหม)่

48,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยฟาร์มช็อป
48,000.00 บาท

ร้านอุทัยฟาร์มช็อป เสนอราคาต  าสุด

8 ซ้ือวสัดุการเกษตร โครงการเกษตรกรปราดเปรื อง (Smart 
Farmer)

10,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยฟาร์มช็อป
10,000.00 บาท

ร้านอุทัยฟาร์มช็อป เสนอราคาต  าสุด

9 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลฝึกอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการตลาดกลุ่มเครือข่ายฯ

2,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์
2,000.00 บาท

ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ เสนอราคาต  าสุด

10 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่งทะเบียน กฉ 2172
อุทัยธานี

2,485.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทมิตซูเควนิมอเตอร์ จ ากัด
2,485.00 บาท

บริษัทมิตซูเควนิมอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด

11 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่งทะเบียน บ 1547
อุทัยธานี

7,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท อุทัยคาร์เซอร์วสิ 9999 จ ากัด
7,000.00 บาท

บริษัท อุทัยคาร์เซอร์วสิ 9999 จ ากัด เสนอราคาต  าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2564
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทยัธานี



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

12 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่งทะเบียน กจ 4756
อุทัยธานี

19,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อุทัยคาร์เซอร์วสิ 9999 จ ากัด
19,200.00 บาท

บริษัท อุทัยคาร์เซอร์วสิ 9999 จ ากัด เสนอราคาต  าสุด

13 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่งทะเบียน กจ 7408
อุทัยธานี

22,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อุทัยคาร์เซอร์วสิ 9999 จ ากัด
22,000.00 บาท

บริษัท อุทัยคาร์เซอร์วสิ 9999 จ ากัด เสนอราคาต  าสุด

14 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 14,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านคอมแคร์
14,000.00 บาท

ร้านคอมแคร์ เสนอราคาต  าสุด

15 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 
0150-13-10-007-0358/58

2,400.00            เฉพาะเจาะจง ร้านคอมแคร์
2,400.00 บาท

ร้านคอมแคร์ เสนอราคาต  าสุด

16 ซ้ือวสัดุการเกษตร  โครงการปรับเปลี ยนพืน้ที ท านาไม่
เหมาะสมเพื อส่งเสริมการประกอบอาชีพ

2,552.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยฟาร์มช็อป
2,552.00 บาท

ร้านอุทัยฟาร์มช็อป เสนอราคาต  าสุด

17 ซ้ือวสัดุการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ 4,698.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยฟาร์มช็อป
4,698.00 บาท

ร้านอุทัยฟาร์มช็อป เสนอราคาต  าสุด

18 ซ้ือวสัดุเกษตร โครงการศูนย์การเรีนยรู้การเพิ มประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

18,980.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยฟาร์มช็อป
18,980.00 บาท

ร้านอุทัยฟาร์มช็อป เสนอราคาต  าสุด

19 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ โครงการปรับเปลี ยนพืน้ที ท านาไม่เหมาะสม
เพื อส่งเสริมการประกอบอาชีพ

5,400.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยฟาร์มช็อป
5,400.00 บาท

ร้านอุทัยฟาร์มช็อป เสนอราคาต  าสุด

20 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนกันยายน 2564           50,860.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พรทวบีริการ
50,860.00 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พรทวบีริการ เสนอราคาต  าสุด

ลงชื อ ...........................................
(นายอภชิัย โพธิ์เจริญ)
ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี


