
                                               รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ รายการ งบประมาณที่ใช ้ วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

1 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นแอนด์ที คอมเทค   
2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์  140,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกอบ  บุญแก่น   
3 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์  140,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกศล   
4 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์  140,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชุมพล     
5 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์  140,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ์  ดีขม   
6 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์  140,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ ดีใจ   
7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 71,200.00 เฉพาะเจาะจง    
8 ซื้อของขวัญที่ระลึกแจก EU 1,000.00 แบบ 10    
9 ซื้อของขวัญที่ระลึกแจก EU 1,000.00 แบบ 10    
10 พิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 8 รายการ 735,500.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย   
11 พิมพ์คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร 321,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินเตอร์สติกเกอร์แอนด์พรีเมี่ยม   
12 พิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม 140 ชุด 49,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
13 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 140 ใบ 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเจแบค อินดัสตรี   
14 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ  4,654.50 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจซี กรุ๊ป   
15 จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
16 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 5,600.00 เฉพาะเจาะจง    
17 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พรทิพย์ แทรเวล    
18 ปากกาลูกลื่น 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีอาร์พลัส   



19 พิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
20 ตรายาง จำนวน 44 อัน 7,425.80 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
21 วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 53,103.03 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
22 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจซี กรุ๊ป   
23 จ้างเหมาจัดนิทรรศการปศุสัตว์ฮาลาล 94,909.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไรวินท์ มีเดีย   
24 วัสดุไฟฟ้า  17,334.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
25 วัสดุงานบ้าน 6,398.60 เฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม   
26 ซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน 17,781.26 เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักรยนต์   
27 ซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน 12,559.55 เฉพาะเจาะจง บจก.ตรีเพชรอีซุซุบริการ   
28 จ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน 1,615.70 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
29 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจซี กรุ๊ป   
30 เนื้ออนามัย 5,000.00 แบบ 10    
31 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 695,072.00 e-bidding บจก.สหธุรกิจ   
32 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 1,758,000.00 e-bidding บจก.โตโยต้า กรุงไทย   
33 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 99,713.75 เฉพาะเจาะจง ร้านธีอาร์พลัส   
34 พิมพ์ใบรับรอง ขนาด เอ4  144,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย   
35 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ  113,452.10 เฉพาะเจาะจง ร้านครีเอทีฟมัลติพลาย   
36 ซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน 2,535.60 เฉพาะเจาะจง บจก. วรจักรยนต์   
37 ซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน 6,166.41 เฉพาะเจาะจง บจก. วรจักรยนต์   
38 จัดทำเอกสารผู้ตรวจรับรองตามมาตรฐานฮาลาล 17,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
39 พิมพ์โลโก้กรมปศุสัตว์ 428,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามอีโคเอช   



40 ซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักรยนต์   
41 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 5,000 แบบ10    
42 เอกสารประกอบการอบรม ผู้ตรวจรับรอง

มาตรฐานตามหลักการฮาลาล 
13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   

43 เอกสารประกอบการอบรม ผู้ตรวจรับรองคอม 
พาร์ทเมนท์สัตว์ปีก 

14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   

       
44 ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร ผู้ตรวจประเมินการ

ปฏิบัติการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   

45 วัสดุฝึกอบรม  3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
46 วัสดุฝึกอบรม 4,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
47 ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น 41,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญฤทธิวงศ์   
48 วัสดุสำนักงาน จำนวน   รายการ 66,382.80 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
49 ถุงย่ามใส่เอกสาร 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ภุชงค์  แซ่เล้า   
50 ถุงย่ามใส่เอกสาร 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ภุชงค์ แซ่เล้า   
51 ค่าถ่ายเอกสารฝึกอบรมเชือดสัตว์ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
52 ค่าวัสดุใช้สอย ค่าแพะ  13,000.00 แบบ 10    
53 วัสดุฝึกอบรม 1,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีอาร์พลัส   
54 ค่าวัสดุใช้สอย ค่าแพะ 9,750.00 แบบ 10    
55 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พรทิพย์แทรเวล   
56 วัสดุฝึกอบรม 1,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีอาร์พลัส   



57 วัสดุวิทยาศาสตร์ 80,475.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีอาร์พลัส   
58 พิมพ์เอกสารฝึกอบรม 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
59 พิมพ์เอกสารฝึกอบรม 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
60 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พรทิพย์แทรเวล   
61 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 65,633.80 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
62 วัสดุวิทยาศาสตร์  5,000.00 แบบ 10    
63 เครื่องทำลายเอกสาร 63,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่   
64 เครื่องมัลติมีเดีย 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สหธุรกิจ   
65 ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร 2,250.00 แบบ 10    
66 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจซี กรุ๊ป   
67 พิมพ์สมุดบันทึก  100,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุมุนมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย   
68 ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 256,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่   
69 จ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา

และส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล 
130,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไรวินท์มีเดีย   

70 พิมพ์สติ๊กเกอร์สำหรับหนังสือรับรองสุขอนามัย 273,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จันย์วาณิชย์เคียวริตี้ พริ้นติ้ง   
71 เขียนประกาศนียบัตร 1,750.00 แบบ 10    
72 ซ่อมรถยนต์ ฮจ 1125 32,598.62 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามนิสสันเซลส์   
73  รถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1,288,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า กรุงไทย   
74 จ้างเหมาพัฒนาศักยภาพแนวทางการปรับปรุงน้ำ

เสียด้านปศุสัตว์  
2,000,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กรีนไลฟ์พาวเวอร์โซลูชั่น   

75 โครงการสำรวจข้อมูลการตรวจวัดกลิ่นรบกวนจาก 1,740,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จมูกอิเล็กทรอนิกส์   



ฟาร์มปศุสัตว์ 
76 จ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย์  36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒน์พงศ์   
77 จ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย์  36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญญรัตน์   
78 จ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย์  27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐวิตต์   
79 จ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย์  27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานิภุญช์   
80 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประขาสัมพันธ์เพ่ือ

ส่งเสริมการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่าย  
เนื้อสัตว์ 

769,868.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินฟินิต-โกรว์    

81 ปรับปรุง สพส.  210,731.15 เฉพาะเจาะจง หจก.ชนากานต์ เฮ้าส์ซิ่ง   
82 ซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน 2,952.13 เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักรยนต์   
83 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โจนส์สลัด มีเดีย   
84 ตรายาง จำนวน 25  อัน 7,564.90 เฉพาะเจาะจง ร้านอเนกสเตชั่นเนอรี่   
85 ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น 27,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญฤทธิวงศ์   
86 วัสดุคอมพิวเตอร์  154,780.75 เฉพาะเจาะจง ร้านวรจักรเซ็นเตอร์   
87 ซ่อมรถยนต์ จำนวน  1 คัน 40,949.44 เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักรยนต์   
88 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน  1 คัน 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจซี กรุ๊ป   
89 วัสดุสำนักงาน 92,007.16 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์   
90 ตรายาง 69 อัน 18,329.10 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
91 จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ 95,025.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เจ บิ๊คส์ เทรดดิ้ง   
92 จ้างทำตรายาง 7 อัน 1,219.80 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
93 วัสดุวิทยาศาสตร์  5,000.00 แบบ 10    



94 วัสดุวิทยาศาสตร์ 116,737.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี ไซเอนซ์   
95 จ้างทำป้ายฯ 399,752.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามอีโคเอช   
96 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน  1 เครื่อง  3,745.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจซี กรุ๊ป   
97 พิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 62 198,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย   
98 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (Food safety)  489,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ออลล์ พีอาร์   
99 พิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม 7,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
100 วัสดุฝึกอบรม 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
101 จ้างพิมพ์ใบรับรอง 181,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย   
102 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและส่งเสริม

อุตสาหกรรมฮาลาล 
369,150.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไรวินท์ มีเดีย   

103 วัสดุฝึกอบรม 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีอาร์พลัส   
104 พิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม 17,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
105 วัสดุฝึกอบรม 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีอาร์พลัส   
106 พิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
107 เขียนใบประกาศนียบัตร 1,250.00 แบบ 10    
108 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พรทิพย์แทรเวล   
109 พิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
110 เขียนใบประกาศนียบัตร 1,250.00 แบบ 10    
111 ซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน  1,500.00 แบบ 10    
112 วัสดุใช้สอยและซากสัตว์สำหรับฝึกปฏิบัติการ 25,000.00 แบบ 10    
113 วัสดุฝึกอบรม 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีอาร์พลัส   



114 กระเป๋าใส่เอกสาร 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเจ แบค อินดัสตรี   
115 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5,000.00 แบบ 10    
116 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
117 เขียนใบประกาศนียบัตร 1,600.00 แบบ 10    
118 เขียนใบประกาศนียบัตร 1,750.00 แบบ 10    
119 เขียนใบประกาศนียบัตร 2,750.00 แบบ 10    
120 ซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน 2,446.02 เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักรยนต์   
121 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 129,256.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธรีโอ แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง   
122 เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 20 ตัว 59,866.50 เฉพาะเจาะจง ร้านวรจักรเซ็นเตอร์   
123 วัสดุวิทยาศาสตร์ 199,991.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วี แอนด์วีเพาเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล   
124 ซีลสำหรับปิดตู้ล๊อคสินค้า 239,680.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เอลลี่ อินเตอร ์   
125  วัสดุงานบ้าน 32,788 เฉพาะเจาะจง ร้านธีอาร์พลสั   
126 ดำเนินการออกบูธประชาสัมพันธ์ปศุสัตว์ฮาลาล 214,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แคนดิด มเีดีย   

 

 

 

 

 



 

                                               รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 

ลำดับ รายการ งบประมาณที่ใช ้ วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกอบ บุญแก่น   
2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชุมพล จันทร์ประเสริฐ   
3 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ ดีใจ   
4 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกอบ บุญแก่น   
5 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ์ ดีขม   
6 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิตวัฒน์ มะคงสุข   
7 จ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย์ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒน์พงศ์   
8 จ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย์ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญญรัตน์   
9 จ้างทำตรายาง 42 อัน 8,838.20 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
10 ล้างเครื่องปรับอากาศ 24 เครื่อง 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจซี กรุ๊ป   
11 เขียนใบประกาศนียบัตร จำนวน 90 ใบ 2,250.00 แบบ 10    
12 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
13 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5,000.00 แบบ 10    
14 วัสดุฝึกอบรม 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีอาร์พลัส   
15 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
16 กระเป๋าใส่เอกสาร 14,600.00 เฉพาะเจาะจง ภุชงค์  แซ่เล้า   



17 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
18 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5,000.00 แบบ10    
19  วัสดุเวชภัณฑ์ 471,484.80 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลเด้น ชาวเวอร์เทรดดิ้ง   
20 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พรทิพย์ แทรเวล   
21 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 6,000.00 เฉพาะเจาะจง    
22 จ้างทำตรายาง 32 อัน 9,951.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
23 ซ่อมรถยนต์ จำนวน 3  คัน 16,609.09 เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักรยนต์   
24 จัดทำป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ ok 468,157.10 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามอีโคเอช   
25 ยางรถยนต์ จำนวน 2  คัน  31,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญฤทธิวงศ์   
26 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง แบบ10   
27 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง แบบ10   
28 วัสดุฝึกอบรม 2,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้นธีอาร์พลัส   
29 กระเป๋าใส่เอกสาร 12,400.00 เฉพาะเจาะจง ภุชงค์ แซ่เล้า   
30 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
31 ยางรถยนต์ จำนวน  4 เส้น  27,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญฤทธิวงศ์   
32 ซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน 2,317.62 เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักรยนต์   
33 ซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน 6,030.52 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามนิสสันเซลส์   
34 ซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน 4,719.77 เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักรยนต์   
35 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ทีซี ไซเอนซ์    
36 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 97,438.75 เฉพาะเจาะจง    
37 พิมพ์สิ่งพิมพ์ 6 รายการ 318,500.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย   



38 จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตร 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามอีโคเอช   
39 วัสดุสำนักงาน 4 รายการ 88,570.32 เฉพาะเจาะจง    
40 วัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 14,434.40 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
41 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ  7,276.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจซี กรุ๊ป   
42 วัสดุคอมพิวเตอร์  81,555.40 เฉพาะเจาะจง ร้านวรจักรเซ็นเตอร์   
43 ซ่อมรถยนต์ จำนวน 1  คัน 17,199.18 เฉพาะเจาะจง บจก.วรจักรยนต์   
44 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 9,683.50 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์   
45 จ้างทำตรายาง จำนวน 16 อัน 2,771.30 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
46 พิมพ์ใบรับรอง  80,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย   
47 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
48 วัสดุวิทยาศาสตร์ 71,865.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตตเสถียร   
49 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง 10,807.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ซีเจซี กรุ๊ป   
50 จ้างทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
498,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พีซี มัลติมีเดีย    

51 กระเป่าใส่เอกสาร 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ภุชงค์  แซ่เล้า   
52 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
53 วัสดุฝึกอบรม 1,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตตเสถียร   
54 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 21,000.00 เฉพาะเจาะจง    
55 วัสดุใช้สอยและค่าสัตว์ 13,000.00 แบบ 10    
56 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 22,000.00 เฉพาะเจาะจง    
57 วัสดุใช้สอยและค่าสัตว์ 9,750.00 แบบ 10    



58 กระเป๋าใส่เอกสาร 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ภุชงค์  แซ่เล้า   
59 วัสดุฝึกอบรม 1,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตตเสถียร   
60 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 12,000.00 แบบ 10 ร้านเพ็ญถ่ายเอกสาร   
61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกอบ บุญแก่น   
62 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชุมพล จันทร์ประเสริฐ   
63 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ ดีใจ   
64 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกอบ บุญแก่น   
65 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ์ ดีขม   
66 จ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย์ 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒน์พงศ์   
67 จ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย์ 27,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญญรัตน์   
68 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชัย ทวีศานต์   
70 ตรายาง จำนวน 6 อัน 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่   
71 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  325,220.00 e-bidding หจก.เอสพีโอ คอมพิวเตอร์   
72 จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 72,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิสสรา  อ่อนคำ   
73 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ด้าน

อาหารปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน 
570,310.00 e-bidding บจก.อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิซซิ่ง   

 

 


