รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2564
ประจาเดือน มีนาคม 2564
P
ที่

ชื่อรายการ
จานวน/หน่วยนับ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 3 เครื่อง
2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซ.ี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา
รถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์
กลาสหรือเหล็ก จานวน 1 คัน
3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซ.ี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา
รถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์
กลาสหรือเหล็ก จานวน 1 คัน
4 ก่อสร้างอาคารสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
ประทาย ตาบลประทาย อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 หลัง
5 ตูฟ้ ักไข่อัตโนมัติ ขนาด 500 ฟอง
จานวน 1 ตู้
6 เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว
ชนิดตัง้ พื้น ขนาด 3.5 แรงม้า จานวน 5 เครื่อง
7 ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล รุ่น
ลากล้องยาว ขับดับลุกดอกด้วยแรงอัดลม
จานวน 2 ชุด
8 หีบเย็น (Vaccine cold box) พร้อม
เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ (Data logger)
จานวน 2 หีบ

หน่วยงานผู้จัดสรร จังหัดนครราชสีมา
หน่วยงานผู้เบิกจ่าย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
แผน/ผล
การจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ
ที่ได้รับ

แผน/
ผล

34,000.00

แผน/
ผล

886,400.00

แผน/
ผล

886,400.00

ได้รับอนุมัติเงินงวด
ว.ด.ป.

จานวนเงิน

วิธีการจัดซือ้ / ว.ด.ป.ที่
ว.ด.ป.ที่
ว.ด.ป.ที่
จัดจ้าง เริ่มดาเนินการ ทาสัญญา ครบกาหนด
(ระบุ) จัดซือ้ /จัดจ้าง
การส่งมอบ

886,400.00

50,000.00

แผน/
ผล

84,000.00

แผน/
ผล

20,000.00

แผน/
ผล

24,000.00

11-พ.ย.-63 5-ม.ค.-64 15-ม.ค.-64

886,400.00

P

หจก.เดอะวันโอเอ ยี่ห้อ SVOA

P

ยี่ห้อ โตโยต้า
หจก. โตโยต้า โคราช 1988 รุ่น REVO D-CAB 2X4

P

ยี่ห้อ โตโยต้า
หจก. โตโยต้า โคราช 1988 รุ่น REVO D-CAB 2X4

886,400.00
e-bidding

แผน/
ผล

34,000.00

886,400.00
e-bidding

2,626,200.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน
สรุปผลการดาเนินงาน
(กรณีที่เป็นครุภัณฑ์)
บริษัทผูจ้ าหน่าย
(ระบุ*ขั้นตอน ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ เป็นตามแผนหรือไม่
ยีห่ ้อและรุ่น
(ระบุ)
ที่ดาเนินการ) ตาม*ขั้นตอน
เป็น
ไม่เป็น
(ระบุ)

หมายเหตุ

34,000.00
เฉพาะเจาะจง 11-พ.ย.-63 12-พ.ย.-63 13-พ.ย.-63

แผน/
ผล

ผลจัดซือ้ /
จัดจ้าง
(บาท)

11-พ.ย.-63 5-ม.ค.-64 15-ม.ค.-64

2,626,200.00

2,050,000.00
e-bidding

27-พ.ย.-63 24-ก.พ.-64 24-มิ.ย.-64

หจก.โนนแดงยิ่งเจริญ
P

50,000.00
เฉพาะเจาะจง 1-ธ.ค.-63

7-ธ.ค.-63 16-ธ.ค.-63

49,000.00

P

นางสาวภัคธินันท์ ทันรังกา

เฉพาะเจาะจง 1-ธ.ค.-63

7-ธ.ค.-63 16-ธ.ค.-63

83,834.50

P

หจก.สรวิศ

P

บ.นาทิศไทย จากัด

84,000.00

20,000.00
เฉพาะเจาะจง

รอสเปคจากสานักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์

24,000.00

24,000.00
เฉพาะเจาะจง 8-มี.ค.-64

8-มี.ค.-64 26-เม.ย.-64

ส่งมอบงานงวดที่ 1
26-มี.ค.-64

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2564
ประจาเดือน มีนาคม 2564
หน่วยงานผู้จัดสรร จังหัดนครราชสีมา
หน่วยงานผู้เบิกจ่าย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

P
ที่

แผน/ผล
การจัดซือ้ จัดจ้าง

ชื่อรายการ
จานวน/หน่วยนับ

9 ดังไนโตเจนพร้อมด้ามจับเบอร์สัก สาหรับ
ทาเครื่องหมายประจาตัวสัตว์ (ตีตราเย็น)
จานวน 2 ถัง
รวม

แผน/
ผล

งบประมาณ
ที่ได้รับ

18,000.00

ได้รับอนุมัติเงินงวด
ว.ด.ป.

จานวนเงิน

วิธีการจัดซือ้ / ว.ด.ป.ที่
ว.ด.ป.ที่
ว.ด.ป.ที่
จัดจ้าง เริ่มดาเนินการ ทาสัญญา ครบกาหนด
(ระบุ) จัดซือ้ /จัดจ้าง
การส่งมอบ

18,000.00
4,629,000.00

* ขั้นตอน - กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ
- ทารายงานจัดซือ้ /จัดจ้าง
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- พิจารณาผลสรุปการสอบราคา/ประกวดราคา
- เปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา
- ขออนุมัติซอื้ จัดซือ้ /จัดจ้าง
- ขออนุมัติเงินประจางวด

อยู่ระหว่างขั้นตอน
สรุปผลการดาเนินงาน
(กรณีที่เป็นครุภัณฑ์)
บริษัทผูจ้ าหน่าย
(ระบุ*ขั้นตอน ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ เป็นตามแผนหรือไม่
ยีห่ ้อและรุ่น
(ระบุ)
ที่ดาเนินการ) ตาม*ขั้นตอน
เป็น
ไม่เป็น
(ระบุ)

18,000.00
เฉพาะเจาะจง 8-มี.ค.-64

4,629,000.00

ผลจัดซือ้ /
จัดจ้าง
(บาท)

8-มี.ค.-64 26-เม.ย.-64

P
4,031,634.50

- ทาสัญญาสัง่ ซือ้ /สัง่ จ้าง
- รอส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง
- ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
- จ่ายเงินแล้ว (ให้ระบุจานวนเงินที่เบิกจ่ายตัง้ แต่ต้นปีงบประมาณ 2554
และกรณีที่มีการเบิกจ่ายหลายงวดให้ระบุงวดด้วย)
- ขอเปลีย่ นแปลงรายการ
- ยกเลิกการสัง่ ซือ้ /สัง่ จ้าง

บ.นาทิศไทย จากัด

หมายเหตุ

