
หน่วยงานผู้จัดสรร  จังหัดนครราชสีมา

  P หน่วยงานผู้เบิกจ่าย  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

แผน/ผล วิธีการจัดซ้ือ/ ว.ด.ป.ท่ี ว.ด.ป.ท่ี ผลจัดซ้ือ/ (กรณีท่ีเป็นครุภัณฑ์)
การจัดซ้ือ- จัดจ้าง เร่ิมด าเนินการ ครบก าหนด จัดจ้าง (ระบุ*ข้ันตอน ว.ด.ป.ท่ีด าเนินการ ย่ีห้อและรุ่น หมายเหตุ

จัดจ้าง (ระบุ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง การส่งมอบ (บาท) ท่ีด าเนินการ) ตาม*ข้ันตอน เป็น ไม่เป็น (ระบุ)
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)
จ านวน 3 เคร่ือง แผน/ 34,000.00      34,000.00      

ผล เฉพาะเจาะจง 11-พ.ย.-63 12-พ.ย.-63 13-พ.ย.-63 34,000.00 P หจก.เดอะวันโอเอ ย่ีห้อ SVOA
2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดดไม่ต่ ากว่า 110
กิโลวัตต์ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคา
รถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์
กลาสหรือเหล็ก จ านวน 1 คัน แผน/ 886,400.00    886,400.00    886,400.00 ย่ีห้อ โตโยต้า

ผล e-bidding 11-พ.ย.-63 5-ม.ค.-64 15-ม.ค.-64 P หจก. โตโยต้า โคราช 1988 รุ่น REVO D-CAB 2X4
3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดดไม่ต่ ากว่า 110
กิโลวัตต์ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคา
รถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์
กลาสหรือเหล็ก จ านวน 1 คัน แผน/ 886,400.00    886,400.00    886,400.00 ย่ีห้อ โตโยต้า

ผล e-bidding 11-พ.ย.-63 5-ม.ค.-64 15-ม.ค.-64 P หจก. โตโยต้า โคราช 1988 รุ่น REVO D-CAB 2X4
4 ก่อสร้างอาคารส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ

ประทาย ต าบลประทาย อ าเภอประทาย   ส่งมอบงานงวดท่ี 1
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 หลัง แผน/ 2,626,200.00  2,626,200.00  2,050,000.00 หจก.โนนแดงย่ิงเจริญ 26-มี.ค.-64

ผล e-bidding 27-พ.ย.-63 24-ก.พ.-64 24-มิ.ย.-64 P

5 ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ ขนาด 500 ฟอง
จ านวน 1 ตู้ แผน/ 50,000.00      50,000.00      

ผล เฉพาะเจาะจง 1-ธ.ค.-63 7-ธ.ค.-63 16-ธ.ค.-63 49,000.00 P นางสาวภัคธินันท์ ทันรังกา
6 เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว

ชนิดต้ังพ้ืน ขนาด 3.5 แรงม้า จ านวน 5 เคร่ือง แผน/ 84,000.00      84,000.00      
ผล เฉพาะเจาะจง 1-ธ.ค.-63 7-ธ.ค.-63 16-ธ.ค.-63 83,834.50 P หจก.สรวิศ

7 ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล รุ่น
ล ากล้องยาว ขับดับลุกดอกด้วยแรงอัดลม
จ านวน 2 ชุด แผน/ 20,000.00      20,000.00      

ผล เฉพาะเจาะจง
8 หีบเย็น (Vaccine cold box) พร้อม

เคร่ืองวัดและบันทึกอุณหภูมิ (Data logger)
จ านวน 2 หีบ แผน/ 24,000.00      24,000.00      24,000.00

ผล เฉพาะเจาะจง 8-มี.ค.-64 8-มี.ค.-64 26-เม.ย.-64 P บ.น าทิศไทย จ ากัด

ว.ด.ป.ท่ี
ท าสัญญาจ านวนเงินว.ด.ป.

เป็นตามแผนหรือไม่

รอสเปคจากส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์

ท่ี
ช่ือรายการ

จ านวน/หน่วยนับ
งบประมาณ

ท่ีได้รับ

รายงานแผนและผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ปี 2564
ประจ าเดือน  มีนาคม  2564

ได้รับอนุมัติเงินงวด อยู่ระหว่างข้ันตอน สรุปผลการด าเนินงาน บริษัทผู้จ าหน่าย
(ระบุ)



หน่วยงานผู้จัดสรร  จังหัดนครราชสีมา

  P หน่วยงานผู้เบิกจ่าย  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

แผน/ผล วิธีการจัดซ้ือ/ ว.ด.ป.ท่ี ว.ด.ป.ท่ี ผลจัดซ้ือ/ (กรณีท่ีเป็นครุภัณฑ์)
การจัดซ้ือ- จัดจ้าง เร่ิมด าเนินการ ครบก าหนด จัดจ้าง (ระบุ*ข้ันตอน ว.ด.ป.ท่ีด าเนินการ ย่ีห้อและรุ่น หมายเหตุ

จัดจ้าง (ระบุ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง การส่งมอบ (บาท) ท่ีด าเนินการ) ตาม*ข้ันตอน เป็น ไม่เป็น (ระบุ)

ว.ด.ป.ท่ี
ท าสัญญาจ านวนเงินว.ด.ป.

เป็นตามแผนหรือไม่ท่ี
ช่ือรายการ

จ านวน/หน่วยนับ
งบประมาณ

ท่ีได้รับ

รายงานแผนและผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ปี 2564
ประจ าเดือน  มีนาคม  2564

ได้รับอนุมัติเงินงวด อยู่ระหว่างข้ันตอน สรุปผลการด าเนินงาน บริษัทผู้จ าหน่าย
(ระบุ)

9 ดังไนโตเจนพร้อมด้ามจับเบอร์สัก ส าหรับ
ท าเคร่ืองหมายประจ าตัวสัตว์ (ตีตราเย็น)
จ านวน 2 ถัง แผน/ 18,000.00      18,000.00      18,000.00

ผล เฉพาะเจาะจง 8-มี.ค.-64 8-มี.ค.-64 26-เม.ย.-64 P บ.น าทิศไทย จ ากัด
รวม 4,629,000.00 4,629,000.00 4,031,634.50 

* ข้ันตอน  - ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ  - ท าสัญญาส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
 - ท ารายงานจัดซ้ือ/จัดจ้าง  - รอส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  - ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
 - พิจารณาผลสรุปการสอบราคา/ประกวดราคา  - จ่ายเงินแล้ว (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 2554
 - เปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา    และกรณีท่ีมีการเบิกจ่ายหลายงวดให้ระบุงวดด้วย)
 - ขออนุมัติซ้ือจัดซ้ือ/จัดจ้าง  - ขอเปล่ียนแปลงรายการ
 - ขออนุมัติเงินประจ างวด  - ยกเลิกการส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง


