
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 8,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.48/2562 1 พ.ค 62

2 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 30,000.00       30,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 30,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.49/2562 1 พ.ค 62

3 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 8,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.50/2562 1 พ.ค 62

4 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 10,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.51/2562 1 พ.ค 62

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ท าหมันสุนัข-แมว อบต.สะลวง 29,980.00       29,980.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมยุรี 29,980.00                ราคาต่ าสุด บสซ.52/2562 24 พ.ค 62

6 เอกสาร วัสดุฝึกอบรม งบosm 5,500.00         5,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์ถ่ายเอกสาร 5,500.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.53/2562 28 พค 62

7 จ้างจัดท าส่ือโฆษณา 2,800.00         2,800.00        เฉพาะเจาะจง ไฟล์ อาร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 2,800.00                  ราคาต่ าสุด บสจ.31/2562 29 พ.ค 62

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 20,000.00       20,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 20,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.55/2562 3 มิ.ย 62

2 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 8,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.56/2562 3 มิ.ย 62

3 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 30,000.00       30,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 30,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.57/2562 3 มิ.ย 62

4 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 5,000.00         5,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 5,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.58/2562 3 มิ.ย 62

5 ซ้ือวัสดุการเกษตร 364,000.00      364,000.00     เฉพาะเจาะจง อ.เจริญการเกษตร 364,000.00               ราคาต่ าสุด บสซ.61/2562 6 มิ.ย 62

6 ซ้ือวัสดุการเกษตร 79,800.00       79,800.00      เฉพาะเจาะจง บ้านสวนแพรฟาร์ม 79,800.00                ราคาต่ าสุด บสซ.62/2562 6 มิ.ย 62

7 ซ้ือวัสดุการเกษตรโครงการหลวง 14,200.00       14,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 14,200.00                ราคาต่ าสุด บสซ.65/2562 10 มิย 62

8 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ 17,600.00       17,600.00      เฉพาะเจาะจง เอ เอ็น พี ซายน์ 17,600.00                ราคาต่ าสุด บสซ.66/2562 17 มิย 62

9 ซ้ือวัสดุเกษตร กิจกรรมพัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจZoneing 42,500.00       42,500.00      เฉพาะเจาะจง อ.เจริญการเกษตร 42,500.00                ราคาต่ าสุด บสซ.67/2562 24 มิย 62

10 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจZoneing 42,450.00       42,450.00      เฉพาะเจาะจง อ.เจริญการเกษตร 42,450.00                ราคาต่ าสุด บสซ.68/2562 24 มิย 62

11 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมงานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ 49,700.00       49,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบุษบา เพ็ทซัพพลาย 49,700.00                ราคาต่ าสุด บสซ.69/2562 24 มิย 62

12 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการเกษตรทฤษีใหม่ 89,750.00       89,750.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบุษบา เพ็ทซัพพลาย 89,750.00                ราคาต่ าสุด บสซ.70/2562 25 มิย 62

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน งบ osm กิจกรรม 3.1 20,000.00       20,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 20,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.71/2562 26 มิย 62

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน งบ osm กิจกรรม 3.2 20,000.00       20,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 20,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.72/2562 26 มิย 62

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน งบ osm กิจกรรม 3.3.1 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 10,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.73/2562 26 มิย 62

16 เอกสารวัสดุฝึกอบรม osm 16,500.00       16,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์ถ่ายเอกสาร 16,500.00                ราคาต่ าสุด บสซ.74/2562 26 มิย 62

17 เอกสารวัสดุฝึกอบรม osm 5,000.00         5,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์ถ่ายเอกสาร 5,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.75/2562 26 มิย 62

18 จ้างจัดท าส่ือโฆษณา 5,000.00         5,000.00        เฉพาะเจาะจง อารีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 5,000.00                  ราคาต่ าสุด บสจ.32/2562 28 มิย.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 20,000.00       20,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 20,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.76/2562 1 กค 62

2 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 7,000.00         7,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 7,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.77/2562 1 กค 62

3 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 10,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.78/2562 1 กค 62

4 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 10,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.79/2562 1 กค 62

5 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 10,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.80/2562 1 กค 62

6 จ้างซ่อมรถยนต์ 3ท 6464 ชม 35,900.00       35,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยางทองอะไหร่ยนต์ 35,900.00                ราคาต่ าสุด บสจ.33/2562 5 กค 62

7 จ้างซ่อมรถยนต์ กธ 9444 ชม 6,730.00         6,730.00        เฉพาะเจาะจง อู่โปรเซอร์วิส 6,730.00                  ราคาต่ าสุด บสจ.34/2563 5 กค 62

8 ซ้ือเวชภัณฑ์/วิทย์ โครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 152,995.00      152,995.00     เฉพาะเจาะจง เค อาร์ เทรดด้ิง 152,995.00               ราคาต่ าสุด บสซ.79/2562 8 กค 62

9 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ นข 4862 ชม 3,500.00         3,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยางทองอะไหร่ยนต์ 3,500.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.80/2562 8 กค 62

10 จ้างซ่อมรถยนต์ งพ 1323 ชม 3,397.79         3,397.79        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 3,397.79                  ราคาต่ าสุด บสจ.35/2563 13 กค 62

11 ซ้ือวัสดุส านักงานงบ osm 19,260.00       19,260.00      เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์เก็ตต้ิง 19,260.00                ราคาต่ าสุด บสซ.81/2562 15 กค 62

12 ซ้ือวัสดุเกษตร/เวชภัณฑ์ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์สู่เกษตรกร 25,000.00       25,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านป่าไผ่การเกษตร 25,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.82/2562 15 กค 62

13 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม กองทุนอาหาร 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านป่าไผ่การเกษตร 10,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.83/2562 15 กค 62

14 ซ้ือวัสดุเกษตร ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 71,250.00       71,250.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าแปดร้ิว จ ากัด 71,250.00                ราคาต่ าสุด บสซ.84/2562 15 กค 62

15 ซ้ือวัสดุโฆษณา พัฒาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 112,500.00      112,500.00     เฉพาะเจาะจง ไฟล์ อาร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 112,500.00               ราคาต่ าสุด บสซ.85/2562 15 กค 62

16 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ กท 9333 ชม) 19,200.00       19,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยางทองอะไหร่ยนต์ 19,200.00                ราคาต่ าสุด บสซ.86/2562 19 กค 62

17 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ขค 9206 ชม) 22,000.00       22,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยางทองอะไหร่ยนต์ 22,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.87/2562 19 กค 62

18 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์  เวียงแหง) 22,000.00       22,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยางทองอะไหร่ยนต์ 22,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.88/2562 19 กค 62

19 ซ้ือวัสดุโฆษณา โครงการโรคพิษสุนัขบ้า 17,000.00       17,000.00      เฉพาะเจาะจง อารีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 17,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.89/2562 19 กค 62

20 เอกสาร วัสดุฝึกอบรม osm 5,000.00         5,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์ถ่ายเอกสาร 5,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.90/2562 19 กค 62

21 ซ้ือวัสดุโฆษณา กิจกรรม 4.3 osm 2,000.00         2,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์ถ่ายเอกสาร 2,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.91/2562 19 กค 62

22 จ้างซ่อมรถยนต์ งน 9355 ชม 3,237.29         3,237.29        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 3,237.29                  ราคาต่ าสุด บสจ.36/2563 19 กค 62

23 จ้างซ่อมรถยนต์ กท 9111 ชม 6,550.00         6,550.00        เฉพาะเจาะจง อู่โปรเซอร์วิส 6,550.00                  ราคาต่ าสุด บสจ.37/2563 19 กค 62

24 จ้างซ่อมรถยนต์ กท 9333 ชม 8,862.44         8,862.44        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 8,862.44                  ราคาต่ าสุด บสจ.38/2563 19 กค 62

25 ซ้ือวัสดุฝึกอบรมทฤษฎีใหม่ 66,600.00       66,600.00      เฉพาะเจาะจง พีพีมาเก็ตต้ิง 66,600.00                ราคาต่ าสุด บสซ.92/2562 31 กค 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 3.7.1 5,000.00         5,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 5,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.93/2562 2 สค 62

2 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 4.1 5,000.00         5,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 5,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.94/2562 2 สค 62

3 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 4.2 5,000.00         5,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 5,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.95/2562 2 สค 62

4 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 4.4 5,000.00         5,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 5,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.96/2562 2 สค 62

5 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 4.3 2,000.00         2,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 2,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.97/2562 2 สค 62

6 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งบ OSM 4.5 2,000.00         2,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยศพลธร จ ากัด 2,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.98/2562 2 สค 62

7 จ้างซ่อมรถยนต์ กธ 9444 ชม 10,611.19       10,611.19      เฉพาะเจาะจง อู่วิชกลการ 10,611.19                ราคาต่ าสุด บสจ.41/2562 2 สค 62

8 จ้างซ่อมรถยนต์ ย 4871 ชม 4,500.00         4,500.00        เฉพาะเจาะจง อู่สุรพล 4,500.00                  ราคาต่ าสุด บสจ.42/2562 2 สค 62

9 จ้างท าส่ือ osm 4.7 5,000.00         5,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไอ แอม ซีเอ็นเอ็กซ์ จ ากัด 5,000.00                  ราคาต่ าสุด บสจ.43/2562 2 สค 62

10 ซ้ือวัสดุการเกษตร กิจกรรม 3.1 osm 240,000.00      240,000.00     เฉพาะเจาะจง อ.เจริญการเกษตร 240,000.00               ราคาต่ าสุด บสซ.99/2562 19 สค 62

11 ซ้ือวัสดุการเกษตร ปศุสัตว์อินทรีย์ 220,000.00      220,000.00     เฉพาะเจาะจง บ พงษ์เพชร คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 220,000.00               ราคาต่ าสุด บสซ.99/2562 19 สค 62

12 ซ้ือวัสดุการเกษตร กิจกรรม 4.5 osm 20,000.00       20,000.00      เฉพาะเจาะจง อ.เจริญการเกษตร 20,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.100/2562 19 สค 62

13 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรม 3.3.1 osm 25,000.00       25,000.00      เฉพาะเจาะจง อ.เจริญการเกษตร 25,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.101/2562 19 สค 62

14 ซ้ือวัสดุการเกษตร กิจกรรม 3.3.1 osm 25,000.00       25,000.00      เฉพาะเจาะจง อ.เจริญการเกษตร 25,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.102/2562 19 สค 62

15 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรม 3.4.1 osm 84,000.00       84,000.00      เฉพาะเจาะจง เค อาร์ เทรดด้ิง 84,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.103/2562 19 สค 62

16 ซ้ือวัสดุการเกษตร กิจกรรม 4.2 osm 40,000.00       40,000.00      เฉพาะเจาะจง อ.เจริญการเกษตร 40,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.104/2562 19 สค 62

17 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรม 3.1 osm 30,000.00       30,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 30,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.105/2562 19 สค 62

18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรม 3.2 osm 30,000.00       30,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 30,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.106/2562 19 สค 62

19 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรม 3.3.1 osm 15,000.00       15,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 15,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.107/2562 19 สค 62

20 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรม 3.3.2 osm 15,000.00       15,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 15,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.108/2562 19 สค 62

21 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรม 3.4.1 osm 30,000.00       30,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 30,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.109/2562 19 สค 62

22 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรม 3.3.3 osm 15,000.00       15,000.00      เฉพาะเจาะจง อ.เจริญการเกษตร 15,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.110/2562 19 สค 62

23 ซ้ือวัสดุการเกษตร กิจกรรม 3.3.3 osm 15,000.00       15,000.00      เฉพาะเจาะจง อ.เจริญการเกษตร 15,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.111/2562 19 สค 62

24 ซ้ือวัสดุการเกษตร กิจกรรม 3.2 osm 299,950.00      299,950.00     เฉพาะเจาะจง อ.เจริญการเกษตร 299,950.00               ราคาต่ าสุด บสซ.112/2562 19 สค 62

25 ซ้ือวัสดุการเกษตร โครงการวิจัย 20,000.00       20,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านป่าไผ่การเกษตร 20,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.113/2562 19 สค 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

26
ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตร 49,950.00       49,950.00      เฉพาะเจาะจง เค อาร์ เทรดด้ิง 49,950.00                ราคาต่ าสุด บสซ.114/2562 19 สค 62

27 ซ้ือวัสดุการเกษตร ทฤษฎีใหม่ 127,488.00      127,488.00     เฉพาะเจาะจง อ.เจริญการเกษตร 127,488.00               ราคาต่ าสุด บสซ.115/2562 19 สค 62

28 ซ้ือวัสดุโฆษณา โครงการผู้เล้ียงสุกรรายย่อย 1,000.00         1,000.00        เฉพาะเจาะจง อารีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 1,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.116/2562 19 สค 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ฟาร์มสาธิต 3,000.00         3,000.00        เฉพาะเจาะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 3,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.119/2562 2 กย 62

2
ซ้ือวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเล้ียง
สัตว์ปีก 2,500.00         2,500.00        เฉพาะเจาะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 2,500.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.120/2562 2 กย 62

3
ซ้ือวัสดุเกษตร กลุ่มเกษตรกรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิต
กระบือ 3,500.00         3,500.00        เฉพาะเจาะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 3,500.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.121/2562 2 กย 62

4 เอกสาร วัสดุฝึกอบรม osm 3.2 16,500.00       16,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์ถ่ายเอกสาร 16,500.00                ราคาต่ าสุด บสซ.122/2562 2 กย 62

5 ซ้ือวัสดุโฆษณา โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง ไฟล์ อาร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 10,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.123/2562 2 กย 62

6 ซ้ือวัสดุโฆษณา พัฒาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 13,500.00       13,500.00      เฉพาะเจาะจง ไฟล์ อาร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 13,500.00                ราคาต่ าสุด บสซ.124/2562 2 กย 62

7
ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเล้ียง
สัตว์ปีก สุกร 5,000.00         5,000.00        เฉพาะเจาะจง เค อาร์ เทรดด้ิง 5,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.125/2562 2 กย 62

8 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 2,515.00         2,515.00        เฉพาะเจาะจง เค อาร์ เทรดด้ิง 2,515.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.126/2562 2 กย 62

9 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ สนับสนุนฟาร์มสาธิตโครงการหลวง 3,200.00         3,200.00        เฉพาะเจาะจง เค อาร์ เทรดด้ิง 3,200.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.127/2562 2 กย 62

10
ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้าน
ปศุสัตว์ 4,110.00         4,110.00        เฉพาะเจาะจง เค อาร์ เทรดด้ิง 4,110.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.128/2562 2 กย 62

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน งบ osm กิจกรรม 3.3.2 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 10,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.129/2562 2 กย 62

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน งบ osm กิจกรรม 3.4.1 740.00           740.00          เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 740.00                    ราคาต่ าสุด บสซ.130/2562 2 กย 62

13 ซ้ือวัสดุเกษตร กิจกรรม 3.1 osm 300,000.00      300,000.00     เฉพาะเจาะจง อ.เจริญการเกษตร 300,000.00               ราคาต่ าสุด บสซ.131/2562 2 กย 62

14
จ้างเหมาจัดท าส่ือโฆษณาและเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้โครงการ
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 20,000.00       20,000.00      เฉพาะเจาะจง ไฟล์ อาร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 20,000.00                ราคาต่ าสุด บสจ.44/2562 2 กย 62

15 จ้างจัดท าส่ือโฆษณา 4,500.00         4,500.00        เฉพาะเจาะจง ไฟล์ อาร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 4,500.00                  ราคาต่ าสุด บสจ.45/2562 2 กย 62

16 จ้างซ่อมรถยนต์ ยง 4068 1,643.52         1,643.52        เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเชียงใหม่ จ ากัด 1,643.52                  ราคาต่ าสุด บสจ.46/2562 2 กย 62

17 จ้างจัดท าส่ือโฆษณา 7,500.00         7,500.00        เฉพาะเจาะจง อารีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 7,500.00                  ราคาต่ าสุด บสจ.47/2562 2 กย 62

18 จ้างจัดท าส่ือโฆษณา osm 3.3.3 30,000.00       30,000.00      เฉพาะเจาะจง อารีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 30,000.00                ราคาต่ าสุด บสจ.48/2562 2 กย 62

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 100,000.00      100,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 100,000.00               ราคาต่ าสุด บสซ.132/2562 13 กย 62

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,735.00       16,735.00      เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 16,735.00                ราคาต่ าสุด บสซ.133/2562 13 กย 62

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 32,186.00       32,186.00      เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 32,186.00                ราคาต่ าสุด บสซ.134/2562 13 กย 62

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,400.00       21,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 21,400.00                ราคาต่ าสุด บสซ.135/2562 13 กย 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,390.00       11,390.00      เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 11,390.00                ราคาต่ าสุด บสซ.136/2562 13 กย 62

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,000.00         7,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 7,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.137/2562 13 กย 62

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,620.00         3,620.00        เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 3,620.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.138/2562 13 กย 62

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28,890.00       28,890.00      เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์เก็ตต้ิง 28,890.00                ราคาต่ าสุด บสซ.139/2562 13 กย 62

27 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์/วิทย์ ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 17,450.00       17,450.00      เฉพาะเจาะจง เค อาร์ เทรดด้ิง 17,450.00                ราคาต่ าสุด บสซ.140/2562 13 กย 62

28
ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์/วิทย์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรใน
พื้นที่ที่มีความเหมาะสม 24,360.00       24,360.00      เฉพาะเจาะจง เค อาร์ เทรดด้ิง 24,360.00                ราคาต่ าสุด บสซ.141/2562 13 กย 62

29
ซ้ือวัสดุเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรในพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสม 3,200.00         3,200.00        เฉพาะเจาะจง เค อาร์ เทรดด้ิง 3,200.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.142/2562 13 กย 62

30
ซ้ือวัสดุ.เกษตร พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 12,500.00       12,500.00      เฉพาะเจาะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 12,500.00                ราคาต่ าสุด บสซ.143/2562 13 กย 62

31 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม ทฤษฎีใหม่ 9,600.00         9,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 9,600.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.144/2562 13 กย 62

32 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,834.88         3,834.88        เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาฮาร์ดแวร์ 3,834.88                  ราคาต่ าสุด บสซ.145/2562 13 กย 62

33 ซ้ือวัสดุเกษตร ฝึกอบรม ทฤษฎีใหม่ 58,800.00       58,800.00      เฉพาะเจาะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 58,800.00                ราคาต่ าสุด บสซ.146/2562 13 กย 62

34 ซ้ือวัสดุเกษตร พระราชด าริ 18,416.00       18,416.00      เฉพาะเจาะจง อ.เจริญการเกษตร 18,416.00                ราคาต่ าสุด บสซ.147/2562 13 กย 62

35 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ แบตเตอร่ี กท 9333 ชม 3,500.00         3,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยางทองอะไหร่ยนต์ 3,500.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.148/2562 13 กย 62

36 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 10,800.00       10,800.00      เฉพาะเจาะจง บ เชียงใหม่พลาสติก 10,800.00                ราคาต่ าสุด บสซ.149/2562 16 กย 62

37 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ ยาง กห 6669 ชม แบตเตอร่ี ที่ปัดน้ าฝน 37,160.00       37,160.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยางทองอะไหร่ยนต์ 37,160.00                ราคาต่ าสุด บสซ.150/2562 17 กย 62

38 ซ้ือวัสดุเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ 23,900.00       23,900.00      เฉพาะเจาะจง อ.เจริญการเกษตร 23,900.00                ราคาต่ าสุด บสซ.151/2562 17 กย 62

39 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6,815.90         6,815.90        เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนาฮาร์ดแวร์ 6,815.90                  ราคาต่ าสุด บสซ.152/2562 23 กย 62

40 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ นค 492 ชม ยาง แบตเตอร่ี ที่ปัดน้ าฝน 13,830.00       13,830.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยางทองอะไหร่ยนต์ 13,830.00                ราคาต่ าสุด บสซ.153/2562 23 กย 62

41 จ้างซ่อมรถยนต์ ยง 4068 ชม 5,500.00         5,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยางทองอะไหร่ยนต์ 5,500.00                  ราคาต่ าสุด บสจ.48/2562 24 กย 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ่อมรถ กท 9333 ชม 4,836.40         4,836.40        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 4,836.40                  ราคาต่ าสุด บสจ.1/2563 31 ต.ค 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ่อมรถยนต์ ยก 1355 ชม 3,374.25         3,374.25        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 3,374.25                  ราคาต่ าสุด บสจ.2/2563 4 พ.ย 62

2 ซ่อมรถรถยนต์  กท 6669 ชม 5,152.16         5,152.16        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 5,152.16                  ราคาต่ าสุด บสจ.3/2563 19 พ.ย 62

3 ซ่อมรถรถยนต์  นง 9 ชม 5,109.59         5,109.59        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 5,109.59                  ราคาต่ าสุด บสจ.4/2563 26 พ.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือน้ าด่ืม 2,420.00         2,420.00        เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่น้ าด่ืมนิววัน 2,420.00                  ราคาต่ าสุด 4 ธ.ค. 62

2 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอร่ี กห 6669 ชม) 3,500.00         3,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยางทองอะไหร่ยนต์ 3,500.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.1/2563 4 ธ.ค. 62

3 ซ่อมรถยนต์ กท 9111 ชม 4,300.00         4,300.00        เฉพาะเจาะจง อู่โปรเซอร์วิส 4,300.00                  ราคาต่ าสุด บสจ.5/2563 4 ธ.ค. 62

4 ซ่อมรถยนต์ ย 4870 ชม 2,310.00         2,310.00        เฉพาะเจาะจง อู่โปรเซอร์วิส 2,310.00                  ราคาต่ าสุด บสจ.6/2563 4 ธ.ค. 62

5 ซ่อมรถยนต์ งน 9356 ชม 5,484.29         5,484.29        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 5,484.29                  ราคาต่ าสุด บสจ.7/2563 4 ธ.ค. 62

6 ซ่อมรถยนต์ งพ 1323 ชม 4,917.19         4,917.19        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 4,917.19                  ราคาต่ าสุด บสจ.8/2563 6 ธ.ค. 62

7 ซ่อมรถยนต์ ผห 2561 ชม 12,588.02       12,588.02      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 12,588.02                ราคาต่ าสุด บสจ.9/2563 9 ธ.ค. 62

8 วัสดุก่อสร้าง 5,229.09         5,229.09        เฉพาะเจาะจง หจก. ยุทธนา ฮาร์ดแวร์ 5,229.09                  ราคาต่ าสุด บสซ.2/2564 20 ธ.ค. 62

9 ซ่อมรถยนต์ ย4861 ชม 20,127.00       20,127.00      เฉพาะเจาะจง ร้านยิ่งเจริญยนต์ แอโฟวีล2 20,127.00                ราคาต่ าสุด บสจ.10/2563 23 ธ.ค. 62

10 ซ่อมรถยนต์ กธ 9444 ชม 17,847.60       17,847.60      เฉพาะเจาะจง อู่วิชกลการ 17,847.60                ราคาต่ าสุด บสจ.11/2563 23 ธ.ค. 62

11 ซ่อมรถยนต์ ผห 2562 ชม 7,154.13         7,154.13        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 7,154.13                  ราคาต่ าสุด บสจ.12/2563 30 ธ.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2562
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือน้ าด่ืม 960.00           960.00          เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่น้ าด่ืมนิววัน 960.00                    ราคาต่ าสุด 6 ม.ค. 63

2 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 27,300.00       27,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์ถ่ายเอกสาร 27,300.00                ราคาต่ าสุด บสซ.3/2563 13 ม.ค. 63

3 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม Smart Farmer 5,400.00         5,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก. ศิริวงศ์พานิช 5,400.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.4/2563 17 ม.ค. 63

4 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,056.00         2,056.00        เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่พลาสติกจ ากัด 2,056.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.5/2563 20 ม.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม Smart Farmer 9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.เจริญการเกษตร 9,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.6/2563 6 ก.พ. 63

2 ซ่อมรถยนต์ กท 9333 ชม 3,449.31         3,449.31        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 3,449.31                  ราคาต่ าสุด บสจ.13/2563 6 ก.พ. 63

3 ซ่อมรถยนต์ งน 9355 ชม 3,397.79         3,397.79        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 3,397.79                  ราคาต่ าสุด บสจ.14/2563 7 ก.พ. 63

4 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์เทศบาลสันผีเส้ือ 47400 47400 เฉพาะเจาะจง ร้านมยุรี 47400 ราคาต่ าสุด บสซ.7/2563 7 ก.พ. 63

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,838.00       16,838.00      เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 16,838.00                ราคาต่ าสุด บสซ.8/2563 11 ก.พ. 63

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,000.00         6,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 6,000.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.9/2563 11 ก.พ. 63

7 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม ศพก. 7,500.00         7,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก ศิริวงศ์พานิช 7,500.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.10/2563 13 ก.พ. 63

8 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์เทศบาลหนองป่าคร่ัง 47400 47400 เฉพาะเจาะจง ร้านมยุรี 47400 ราคาต่ าสุด บสซ.11/2563 18 ก.พ. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ ์2563
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
1 ซ่อมรถยนต์ ขธ 9777 ชม 2,000.00         2,000.00        เฉพาะเจาะจง อู่โปรเซอร์วิส 2,000.00                  ราคาต่ าสุด บสจ.15/2563 6 มี.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์) 900,400.00      886,400.00     e-bidding บ.โตโยต้าล้านนา จ ากัด 839,000.00               ราคาต่ าสุด สญซ.1/2563 3 เม.ย. 63

2 ซ้ือน้ าด่ืม 2,260.00         2,260.00        เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่น้ าด่ืมนิววัน 2,260.00                  ราคาต่ าสุด 10 เม.ย. 63

3 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตรโครงการแปลงใหญ่ 210,000.00      190,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองแมชซีนเนอร่ี แอนด์ ทลู 190,000.00               ราคาต่ าสุด สญซ.2/2563 13 เม.ย. 63

4 ซ่อมรถยนต์ งพ 1323 ชม 2,272.00         2,272.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 2,272.00                  ราคาต่ าสุด บสจ.16/2563 17 เม.ย. 63

5 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอร่ี ยก 1355 ชม) 3,500.00         3,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยางทองอะไหร่ยนต์ 3,500.00                  ราคาต่ าสุด บสซ.12/2563 20 เม.ย. 63

ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือน้ าด่ืม 1,300.00         1,300.00        เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่น้ าด่ืมนิววัน 1,300.00                  ราคาต่ าสุด 7 พ.ค. 63

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 49,200.00       49,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 49,200.00                ราคาต่ าสุด บสซ.13/2563 7 พ.ค. 63

3 วัสดุเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 28,000.00       28,000.00      เฉพาะเจาะจง เค อาร์ เทรดด้ิง 28,000.00                ราคาต่ าสุด บสซ.14/2563 7 พ.ค. 63

4 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์/เคร่ืองส ารองไฟ 4,780.00         4,780.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 4,780.00                  ราคาต่ าสุด บสจ.17/2563 13 พ.ค. 63

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่


