
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ่อมรถ กท 9333 ชม 4,836.40         4,836.40        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 4,836.40                  รำคำต่ ำสุด บสจ.1/2563 31 ต.ค 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ่อมรถยนต์ ยก 1355 ชม 3,374.25         3,374.25        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 3,374.25                  รำคำต่ ำสุด บสจ.2/2563 4 พ.ย 62

2 ซ่อมรถรถยนต์  กท 6669 ชม 5,152.16         5,152.16        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 5,152.16                  รำคำต่ ำสุด บสจ.3/2563 19 พ.ย 62

3 ซ่อมรถรถยนต์  นง 9 ชม 5,109.59         5,109.59        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 5,109.59                  รำคำต่ ำสุด บสจ.4/2563 26 พ.ย. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือน้ ำด่ืม 2,420.00         2,420.00        เฉพำะเจำะจง เชียงใหม่น้ ำด่ืมนิววัน 2,420.00                  รำคำต่ ำสุด 4 ธ.ค. 62

2 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง(แบตเตอร่ี กห 6669 ชม) 3,500.00         3,500.00        เฉพำะเจำะจง บ.ยำงทองอะไหร่ยนต์ 3,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.1/2563 4 ธ.ค. 62

3 ซ่อมรถยนต์ กท 9111 ชม 4,300.00         4,300.00        เฉพำะเจำะจง อู่โปรเซอร์วิส 4,300.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.5/2563 4 ธ.ค. 62

4 ซ่อมรถยนต์ ย 4870 ชม 2,310.00         2,310.00        เฉพำะเจำะจง อู่โปรเซอร์วิส 2,310.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.6/2563 4 ธ.ค. 62

5 ซ่อมรถยนต์ งน 9356 ชม 5,484.29         5,484.29        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 5,484.29                  รำคำต่ ำสุด บสจ.7/2563 4 ธ.ค. 62

6 ซ่อมรถยนต์ งพ 1323 ชม 4,917.19         4,917.19        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 4,917.19                  รำคำต่ ำสุด บสจ.8/2563 6 ธ.ค. 62

7 ซ่อมรถยนต์ ผห 2561 ชม 12,588.02       12,588.02      เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 12,588.02                รำคำต่ ำสุด บสจ.9/2563 9 ธ.ค. 62

8 วัสดุก่อสร้ำง 5,229.09         5,229.09        เฉพำะเจำะจง หจก. ยุทธนำ ฮำร์ดแวร์ 5,229.09                  รำคำต่ ำสุด บสซ.2/2564 20 ธ.ค. 62

9 ซ่อมรถยนต์ ย4861 ชม 20,127.00       20,127.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนย่ิงเจริญยนต์ แอโฟวีล2 20,127.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.10/2563 23 ธ.ค. 62

10 ซ่อมรถยนต์ กธ 9444 ชม 17,847.60       17,847.60      เฉพำะเจำะจง อู่วิชกลกำร 17,847.60                รำคำต่ ำสุด บสจ.11/2563 23 ธ.ค. 62

11 ซ่อมรถยนต์ ผห 2562 ชม 7,154.13         7,154.13        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 7,154.13                  รำคำต่ ำสุด บสจ.12/2563 30 ธ.ค. 62

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือน้ ำด่ืม 960.00           960.00          เฉพำะเจำะจง เชียงใหม่น้ ำด่ืมนิววัน 960.00                    รำคำต่ ำสุด 6 ม.ค. 63

2 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม อำสำปศุสัตว์ด้ำนโรคพิษสุนัขบ้ำ 27,300.00       27,300.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบงค์ถ่ำยเอกสำร 27,300.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.3/2563 13 ม.ค. 63

3 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม Smart Farmer 5,400.00         5,400.00        เฉพำะเจำะจง หจก. ศิริวงศ์พำนิช 5,400.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.4/2563 17 ม.ค. 63

4 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 2,056.00         2,056.00        เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่พลำสติกจ ำกัด 2,056.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.5/2563 20 ม.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม Smart Farmer 9,000.00         9,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 9,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.6/2563 6 ก.พ. 63

2 ซ่อมรถยนต์ กท 9333 ชม 3,449.31         3,449.31        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 3,449.31                  รำคำต่ ำสุด บสจ.13/2563 6 ก.พ. 63

3 ซ่อมรถยนต์ งน 9355 ชม 3,397.79         3,397.79        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 3,397.79                  รำคำต่ ำสุด บสจ.14/2563 7 ก.พ. 63

4 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์เทศบำลสันผีเส้ือ 47400 47400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมยุรี 47400 รำคำต่ ำสุด บสซ.7/2563 7 ก.พ. 63

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 16,838.00       16,838.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 16,838.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.8/2563 11 ก.พ. 63

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6,000.00         6,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 6,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.9/2563 11 ก.พ. 63

7 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม ศพก. 7,500.00         7,500.00        เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 7,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.10/2563 13 ก.พ. 63

8 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์เทศบำลหนองป่ำคร่ัง 47400 47400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมยุรี 47400 รำคำต่ ำสุด บสซ.11/2563 18 ก.พ. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ่อมรถยนต์ ขธ 9777 ชม 2,000.00         2,000.00        เฉพำะเจำะจง อู่โปรเซอร์วิส 2,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.15/2563 6 มี.ค. 63

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง(รถยนต์) 900,400.00      886,400.00     e-bidding บ.โตโยต้ำล้ำนนำ จ ำกัด 839,000.00               รำคำต่ ำสุด สญซ.1/2563 3 เม.ย. 63

2 ซ้ือน้ ำด่ืม 2,260.00         2,260.00        เฉพำะเจำะจง เชียงใหม่น้ ำด่ืมนิววัน 2,260.00                  รำคำต่ ำสุด 10 เม.ย. 63

3 ซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตรโครงกำรแปลงใหญ่ 210,000.00      190,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.สิงห์ทองแมชซีนเนอร่ี แอนด์ ทลู 190,000.00               รำคำต่ ำสุด สญซ.2/2563 13 เม.ย. 63

4 ซ่อมรถยนต์ งพ 1323 ชม 2,272.00         2,272.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 2,272.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.16/2563 17 เม.ย. 63

5 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง(แบตเตอร่ี ยก 1355 ชม) 3,500.00         3,500.00        เฉพำะเจำะจง บ.ยำงทองอะไหร่ยนต์ 3,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.12/2563 20 เม.ย. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือน้ ำด่ืม 1,300.00         1,300.00        เฉพำะเจำะจง เชียงใหม่น้ ำด่ืมนิววัน 1,300.00                  รำคำต่ ำสุด 7 พ.ค. 63

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 49,200.00       49,200.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 49,200.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.13/2563 7 พ.ค. 63

3 วัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 28,000.00       28,000.00      เฉพำะเจำะจง เค อำร์ เทรดด้ิง 28,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.14/2563 7 พ.ค. 63

4 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์/เคร่ืองส ำรองไฟ 4,780.00         4,780.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 4,780.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.17/2563 13 พ.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม (OSM) กิจกรรม 2.1 กำรจัดกำรสุขภำพกีบโคนม 33,000.00       33,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.พรชัยอิเตอร์เทรด 33,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.15/2563 1 มิ.ย. 63

2 น้ ำด่ืม 1,620.00         1,620.00        เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่น้ ำด่ืมนิววัน จ ำกัด 1,620.00                  รำคำต่ ำสุด 8 มิ.ย. 63

3 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ งำนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 24,503.00       24,503.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเวทแอนน่ีมอล์ล 24,503.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.16/2563 9 มิ.ย. 63

4 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร เพ่ิมประสิทธิภำพฯในพ้ืนท่ีท่ีมีควำมเหมำะสม 42,500.00       42,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 42,500.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.17/2563 9 มิ.ย. 63

5 ซ้ือน้ ำยำฆ่ำเช้ือฟำร์มปศุสัตว์ เพ่ิมประสิทธิภำพฯในพ้ืนท่ีท่ีมีควำมเหมำะสม 42,450.00       42,450.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 42,450.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.18/2563 9 มิ.ย. 63

6 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม กองทุนอำหำรสัตว์ 29,400.00       29,400.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 29,400.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.19/2563 9 มิ.ย. 63

7 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ กิจกรรมพัฒนำสุขภำพสัตว์ 100,000.00      100,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 100,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.20/2563 9 มิ.ย. 63

8 ซ้ืออุปกรณ์ป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ (Thyroid Shield) 6,826.60         6,826.60        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเวทแอนน่ีมอล์ล 6,826.60                  รำคำต่ ำสุด บสซ.21/2563 9 มิ.ย. 63

9 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร พัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง 88,800.00       88,800.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 88,800.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.22/2563 10 มิ.ย. 63

10 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 300,000.00      300,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 300,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.23/2563 10 มิ.ย. 63

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ กิจกรรมพัฒนำสุขภำพสัตว์(มูลนิธิดิอำร์ค) 99,975.00       99,975.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุษบำ เพ็ท ซัพพลำย 99,975.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.24/2563 10 มิ.ย. 63

12 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ งำนพัฒนำสุขภำพและผลผลิตโคนม 4,285.00         4,285.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 4,285.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.25/2563 10 มิ.ย. 63

13 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ งำนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 30,000.00       30,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 30,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.26/2563 10 มิ.ย. 63

14 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ เวชภัณฑ์ งำนสถำนพยำบำลสัตว์ประจ ำอ ำเภอ 120,000.00      120,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุษบำ เพ็ท ซัพพลำย 120,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.27/2563 15 มิ.ย. 63

15 ซ้ือวัสดุกำรเกษตรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร(ศพก.)72,000.00       72,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 72,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.28/2563 15 มิ.ย. 63

16 ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่โครงกำรควำมร่วมมือกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ10,400.00       10,400.00      เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 10,400.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.29/2563 15 มิ.ย. 63

17 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 1,500.00         1,500.00        เฉพำะเจำะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 1,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.30/2563 18 มิ.ย. 63

18 ซ้ือวัสดุกำรเกษตรส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 62,500.00       62,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร 62,500.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.31/2563 18 มิ.ย. 63

19 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง OSM กิจกรรม 2.1 กำรจัดกำรสุขภำพกีบโคนม 15,000.00       15,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 15,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.32/2563 1 มิ.ย. 63

20 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง OSM กิจกรรม 3.1 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงฟำร์มให้ได้รับรองมำตรฐำน10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 10,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.33/2563 1 มิ.ย. 63

21 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง OSM กิจกรรม 3.5 ตรวจประเมินและกำรรับรองตำมมำตรฐำนนมคุณภำพสูงล้ำนนำ32,000.00       32,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 32,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.34/2563 1 มิ.ย. 63

22 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม (OSM) กิจกรรม 2.1 กำรจัดกำรสุขภำพกีบโคนม 17,000.00       17,000.00      เฉพำะเจำะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 17,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.35/2563 18 มิ.ย. 63

23 ซ่อมรถ งน 9356 ชม 2,798.05         2,798.05        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 2,798.05                  รำคำต่ ำสุด บสจ.20/2563 16 มิ.ย.63

24 ซ่อมรถ ผห 2562 ชม 7,203.19         7,203.19        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 7,203.19                  รำคำต่ ำสุด บสจ.21/2563 19 มิ.ย.63

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือเอกสำรฝึกอบรมกำรจัดกำรสุขภำพกีบโคนม OSM 5,000.00         5,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบงค์ถ่ำยเอกสำร 5,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.36/2563 1ก.ค 63

2 ซ้ืออำหำรไก่ไข่จุดสำธิตกำรเล้ียงสัตว์ โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริอ ำเภอสันป่ำตอง19,995.00       19,995.00      เฉพำะเจำะจง จรัญฟำร์ม 19,995.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.37/2563 1ก.ค 63

3 น้ ำมันเช้ือเพลิง 14,600.00       14,600.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 14,600.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.38/2563 1ก.ค 63

4 น้ ำมันเช้ือเพลิง 8,000.00         8,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 8,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.39/2563 1ก.ค 63

5 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรมสนับสนุนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ(งบเงินอุดหนุน)139,500.00      139,500.00     เฉพำะเจำะจง จรัญฟำร์ม 139,500.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.40/2563 1ก.ค 63

6 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ งำนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 6,137.52         6,137.52        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเวทแอนน่ีมอล์ล 6,137.52                  รำคำต่ ำสุด บสซ.41/2563 1ก.ค 63

7 ซ้ือไวนิล Back Drop ฝึกอบรมกำรจัดกำรสุขภำพกีบโคนม OSM 3,000.00         3,000.00        เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 3,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.42/2563 1ก.ค 63

8 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สัตว์ 8,000.00         8,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริเคมีเกษตร 8,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.43/2563 2ก.ค 63

9 ซ้ือเอกสำรฝึกอบรม (OSM) กิจกรรม 3.1 9,000.00         9,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบงค์ถ่ำยเอกสำร 9,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.44/2563 8ก.ค 63

10 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่พลำสติก จ ำกัด 20,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.45/2563 20ก.ค 63

11 ซ่อมหลังคำโรงเก็บพัสดุ 22,075.00       22,075.00      เฉพำะเจำะจง นำยคนองเดช 22,075.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.22/2563 7กค 63

12 ซ่อมรถ กว 9222 ชม 34,300.00       34,300.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 34,300.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.23/2563 17กค 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงบ้ำนดงเย็น 12,000.00       12,000.00      เฉพำะเจำะจง จรัญฟำร์ม 12,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.46/2563 3 สค 63

2 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 6,442.00         6,442.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่พลำสติก จ ำกัด 6,442.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.47/2563 3 สค 63

3 ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 21,440.00       21,440.00      เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 21,440.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.48/2563 3 สค 63

4 ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000.00         5,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 5,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.49/2563 3 สค 63

5 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม โรงเรียนตำมพระรำชด ำริ 6,780.00         6,780.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบงค์ถ่ำยเอกสำร 6,780.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.50/2563 3 สค 63

6 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โรงเรียนตำมพระรำชด ำริ 24,000.00       24,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 24,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.51/2563 3 สค 63

7 ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ โครงกำรปศุสัตว์เคล่ือนท่ี 2,000.00         2,000.00        เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 2,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.52/2563 7 สค 63

8 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร พัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง 1,600.00         1,600.00        เฉพำะเจำะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 1,600.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.53/2563 7 สค 63

9 วัสดุฝึกอบรม โครงกำรฝึกอบรมกองทุนอำหำรสัตว์ 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร 10,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.54/2563 7 สค 63

10 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ พัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง 3,600.00         3,600.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 3,600.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.55/2563 7 สค 63

11 แบตเตอร่ี ผบ 54 ชม 3,500.00         3,500.00        เฉพำะเจำะจง บ.ยำงทองอะไหร่ยนต์ 3,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.58/2563 7 สค 63

12 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม osm ส่งเสริมกำรเล้ียงไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ให้เข้ำสู่ระบบมำตรฐำน25,000.00       25,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบงค์ถ่ำยเอกสำร 25,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.59/2563 31 ส.ค 63

13 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำอมก๋อย 4,000.00         4,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยซิมโอน ปัญญำ 4,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.60/2563 31 ส.ค 63

14 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรมพัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง 109,200.00      109,200.00     เฉพำะเจำะจง นำยซิมโอน ปัญญำ 109,200.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.61/2563 31 ส.ค 63

15 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร(ศพก)8,000.00         8,000.00        เฉพำะเจำะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 8,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.62/2563 31 ส.ค 63

16 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร ส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้ำนปศุสัตว์ 11,999.00       11,999.00      เฉพำะเจำะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 11,999.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.63/2563 31 ส.ค 63

17 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 32,699.00       32,699.00      เฉพำะเจำะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 32,699.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.64/2563 31 ส.ค 63

18 ซ่อมรถ งน 9355 ชม 2,647.18         2,647.18        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 2,647.18                  รำคำต่ ำสุด บสจ.28/2563 13 สค 63

19 ซ่อมรถ งพ 1323 ชม 7,749.85         7,749.85        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 7,749.85                  รำคำต่ ำสุด บสจ.29/2563 28 สค 63

20 ซ่อมรถ กธ 9444 ชม 9,095.00         9,095.00        เฉพำะเจำะจง อู่วิชกลกำร 9,095.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.30/2563 28 สค 63

21 ซ่อมหลังคำบ้ำนพัก 4,940.00         4,940.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์ เฉิดลออ 4,940.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.31/2563 28 สค 63

22 ซ่อมรถ กท 9111 ชม 3,200.00         3,200.00        เฉพำะเจำะจง อู่โปรเซอร์วิส 3,200.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.32/2563 28 สค 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรมพัฒนำฟำร์มต้นแบบด้ำนอำหำรสัตว์ 3,000.00         3,000.00        เฉพำะเจำะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 3,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.65/2563 1 ก.ย 63

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,380.00         1,380.00        เฉพำะเจำะจง จ ำนงค์กำรช่ำงเชียงใหม่ 1,380.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.66/2563 1 ก.ย 63

3 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรมส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์ปีกสู่เกษตร(เงินอุดหนุน) 20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร 20,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.67/2563 1 ก.ย 63

4 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 48,540.00       48,540.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร 48,540.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.68/2563 1 ก.ย 63

5 ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 7,500.00         7,500.00        เฉพำะเจำะจง ไฟล์ อำร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 7,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.69/2563 1 ก.ย 63

6 ซ้ือวัสดุสำธิตกำรฝึกอบรม osm ส่งเสริมกำรเล้ียงไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ให้เข้ำสู่ระบบมำตรฐำน100,000.00      100,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 100,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.70/2563 1 ก.ย 63

7 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ งำนสัตว์แพทย์บริกำร 37,767.79       37,767.79      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเวทแอนน่ีมอลล์ 37,767.79                รำคำต่ ำสุด บสซ.71/2563 1 ก.ย 63

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน osm ส่งเสริมกำรเล้ียงไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ให้เข้ำสู่ระบบมำตรฐำน20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 20,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.72/2563 2 ก.ย 63

9 แบตเตอร่ี 2ท 2336 ชม 3,500.00         3,500.00        เฉพำะเจำะจง บ.ยำงทองอะไหร่ยนต์ 3,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.73/2563 3 ก.ย 63

10 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ งำนสัตว์แพทย์บริกำร 48,355.00       48,355.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 48,355.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.74/2563 3 ก.ย 63

11 ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 6,500.00         6,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบงค์ถ่ำยเอกสำร 6,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.75/2563 8 ก.ย 63

12 ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 49,500.00       49,500.00      เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 49,500.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.76/2563 8 ก.ย 63

13 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 67,200.00       67,200.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 67,200.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.77/2563 8 ก.ย 63

14 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 16,600.00       16,600.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 16,600.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.78/2563 8 ก.ย 63

15 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6,000.00         6,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 6,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.79/2563 8 ก.ย 63

16 วัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ อบต. สะลวง 30,000.00       30,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนมยุรี 30,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.80/2563 8 ก.ย 63

17 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ยำงรถยนต์ 2561 งท9111 9555 55,400.00       55,400.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 55,400.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.81/2563 18 ก.ย 63

18 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 4,620.00         4,620.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 4,620.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.82/2563 21 ก.ย 63

19 แบตเตอร่ี กธ 9444 ชม 3,500.00         3,500.00        เฉพำะเจำะจง บ.ยำงทองอะไหร่ยนต์ 3,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.83/2563 21 ก.ย 63

20 จ้ำงเหมำจัดท ำส่ือเผยแพร่โครงกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง ไฟล์ อำร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 10,000.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.33/2563 1 ก.ย 63

21 จ้ำงเหมำจัดท ำส่ือเผยแพร่โครงกำรเครือข่ำยสัตว์พันธ์ุดี 5,000.00         5,000.00        เฉพำะเจำะจง ไฟล์ อำร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 5,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.34/2563 1 ก.ย 63

22 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,360.00         3,360.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 3,360.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.35/2563 1 ก.ย 63

23 ซ่อมรถ ย 4871 ชม 4,950.00         4,950.00        เฉพำะเจำะจง อู่สุรพล 4,950.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.36/2563 3 ก.ย 63

24 ซ่อมรถ กท 9333 ชม 9,485.18         9,485.18        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 9,485.18                  รำคำต่ ำสุด บสจ.37/2563 3 ก.ย 63

25 ซ่อมรถ ผห 2561 ชม 3,464.23         3,464.23        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 3,464.23                  รำคำต่ ำสุด บสจ.38/2563 18 ก.ย 63

26 ซ่อมรถ ขค 9206 ชม 10,250.00       10,250.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 10,250.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.39/2563 18 ก.ย 63

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ


