
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 8,000.00        8,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 8,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.48/2562 1 พ.ค 62

2 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 30,000.00       30,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 30,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.49/2562 1 พ.ค 62

3 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 8,000.00        8,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 8,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.50/2562 1 พ.ค 62

4 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 10,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.51/2562 1 พ.ค 62

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ท ำหมันสุนัข-แมว อบต.สะลวง 29,980.00       29,980.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนมยุรี 29,980.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.52/2562 24 พ.ค 62

6 เอกสำร วัสดุฝึกอบรม งบosm 5,500.00        5,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบงค์ถ่ำยเอกสำร 5,500.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.53/2562 28 พค 62

7 จ้ำงจัดท ำส่ือโฆษณำ 2,800.00        2,800.00        เฉพำะเจำะจง ไฟล์ อำร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 2,800.00                 รำคำต่ ำสุด บสจ.31/2562 29 พ.ค 62

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 20,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.55/2562 3 มิ.ย 62

2 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 8,000.00        8,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 8,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.56/2562 3 มิ.ย 62

3 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 30,000.00       30,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 30,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.57/2562 3 มิ.ย 62

4 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 5,000.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 5,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.58/2562 3 มิ.ย 62

5 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 364,000.00     364,000.00    เฉพำะเจำะจง อ.เจริญกำรเกษตร 364,000.00              รำคำต่ ำสุด บสซ.61/2562 6 มิ.ย 62

6 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 79,800.00       79,800.00      เฉพำะเจำะจง บ้ำนสวนแพรฟำร์ม 79,800.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.62/2562 6 มิ.ย 62

7 ซ้ือวัสดุกำรเกษตรโครงกำรหลวง 14,200.00       14,200.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 14,200.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.65/2562 10 มิย 62

8 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำผลิตภัณฑ์สัตว์ 17,600.00       17,600.00      เฉพำะเจำะจง เอ เอ็น พี ซำยน์ 17,600.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.66/2562 17 มิย 62

9 ซ้ือวัสดุเกษตร กิจกรรมพัฒนำฟำร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจZoneing 42,500.00       42,500.00      เฉพำะเจำะจง อ.เจริญกำรเกษตร 42,500.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.67/2562 24 มิย 62

10

ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนำฟำร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ

Zoneing 42,450.00       42,450.00      เฉพำะเจำะจง อ.เจริญกำรเกษตร 42,450.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.68/2562 24 มิย 62

11 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมงำนคุ้มครองสวัสดิภำพสัตว์ 49,700.00       49,700.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุษบำ เพ็ทซัพพลำย 49,700.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.69/2562 24 มิย 62

12 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ โครงกำรเกษตรทฤษีใหม่ 89,750.00       89,750.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุษบำ เพ็ทซัพพลำย 89,750.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.70/2562 25 มิย 62

13 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน งบ osm กิจกรรม 3.1 20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 20,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.71/2562 26 มิย 62

14 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน งบ osm กิจกรรม 3.2 20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 20,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.72/2562 26 มิย 62

15 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน งบ osm กิจกรรม 3.3.1 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 10,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.73/2562 26 มิย 62

16 เอกสำรวัสดุฝึกอบรม osm 16,500.00       16,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบงค์ถ่ำยเอกสำร 16,500.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.74/2562 26 มิย 62

17 เอกสำรวัสดุฝึกอบรม osm 5,000.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบงค์ถ่ำยเอกสำร 5,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.75/2562 26 มิย 62

18 จ้ำงจัดท ำส่ือโฆษณำ 5,000.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 5,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสจ.32/2562 28 มิย.62

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 20,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.76/2562 1 กค 62

2 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 7,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.77/2562 1 กค 62

3 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 10,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.78/2562 1 กค 62

4 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 10,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.79/2562 1 กค 62

5 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 10,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.80/2562 1 กค 62

6 จ้ำงซ่อมรถยนต์ 3ท 6464 ชม 35,900.00       35,900.00      เฉพำะเจำะจง บ.ยำงทองอะไหร่ยนต์ 35,900.00               รำคำต่ ำสุด บสจ.33/2562 5 กค 62

7 จ้ำงซ่อมรถยนต์ กธ 9444 ชม 6,730.00        6,730.00        เฉพำะเจำะจง อู่โปรเซอร์วิส 6,730.00                 รำคำต่ ำสุด บสจ.34/2563 5 กค 62

8 ซ้ือเวชภัณฑ์/วิทย์ โครงกำรปศุสัตว์ร่วมใจก ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ 152,995.00     152,995.00    เฉพำะเจำะจง เค อำร์ เทรดด้ิง 152,995.00              รำคำต่ ำสุด บสซ.79/2562 8 กค 62

9 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ นข 4862 ชม 3,500.00        3,500.00        เฉพำะเจำะจง บ.ยำงทองอะไหร่ยนต์ 3,500.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.80/2562 8 กค 62

10 จ้ำงซ่อมรถยนต์ งพ 1323 ชม 3,397.79        3,397.79        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 3,397.79                 รำคำต่ ำสุด บสจ.35/2563 13 กค 62

11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนงบ osm 19,260.00       19,260.00      เฉพำะเจำะจง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มำร์เก็ตต้ิง 19,260.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.81/2562 15 กค 62

12 ซ้ือวัสดุเกษตร/เวชภัณฑ์ส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์สู่เกษตรกร 25,000.00       25,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร 25,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.82/2562 15 กค 62

13 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม กองทุนอำหำร 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร 10,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.83/2562 15 กค 62

14 ซ้ือวัสดุเกษตร ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 71,250.00       71,250.00      เฉพำะเจำะจง สหกรณ์ผู้เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำแปดร้ิว จ ำกัด 71,250.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.84/2562 15 กค 62

15 ซ้ือวัสดุโฆษณำ พัฒำเด็กและเยำวชนในถ่ินทุรกันดำร 112,500.00     112,500.00    เฉพำะเจำะจง ไฟล์ อำร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 112,500.00              รำคำต่ ำสุด บสซ.85/2562 15 กค 62

16 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ยำงรถยนต์ กท 9333 ชม) 19,200.00       19,200.00      เฉพำะเจำะจง บ.ยำงทองอะไหร่ยนต์ 19,200.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.86/2562 19 กค 62

17 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ยำงรถยนต์ ขค 9206 ชม) 22,000.00       22,000.00      เฉพำะเจำะจง บ.ยำงทองอะไหร่ยนต์ 22,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.87/2562 19 กค 62

18 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ยำงรถยนต์  เวียงแหง) 22,000.00       22,000.00      เฉพำะเจำะจง บ.ยำงทองอะไหร่ยนต์ 22,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.88/2562 19 กค 62

19 ซ้ือวัสดุโฆษณำ โครงกำรโรคพิษสุนัขบ้ำ 17,000.00       17,000.00      เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 17,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.89/2562 19 กค 62

20 เอกสำร วัสดุฝึกอบรม osm 5,000.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบงค์ถ่ำยเอกสำร 5,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.90/2562 19 กค 62

21 ซ้ือวัสดุโฆษณำ กิจกรรม 4.3 osm 2,000.00        2,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบงค์ถ่ำยเอกสำร 2,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.91/2562 19 กค 62

22 จ้ำงซ่อมรถยนต์ งน 9355 ชม 3,237.29        3,237.29        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 3,237.29                 รำคำต่ ำสุด บสจ.36/2563 19 กค 62

23 จ้ำงซ่อมรถยนต์ กท 9111 ชม 6,550.00        6,550.00        เฉพำะเจำะจง อู่โปรเซอร์วิส 6,550.00                 รำคำต่ ำสุด บสจ.37/2563 19 กค 62

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2562

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่



24 จ้ำงซ่อมรถยนต์ กท 9333 ชม 8,862.44        8,862.44        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 8,862.44                 รำคำต่ ำสุด บสจ.38/2563 19 กค 62

25 ซ้ือวัสดุฝึกอบรมทฤษฎีใหม่ 66,600.00       66,600.00      เฉพำะเจำะจง พีพีมำเก็ตต้ิง 66,600.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.92/2562 31 กค 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 3.7.1 5,000.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 5,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.93/2562 2 สค 62

2 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 4.1 5,000.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 5,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.94/2562 2 สค 62

3 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 4.2 5,000.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 5,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.95/2562 2 สค 62

4 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 4.4 5,000.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 5,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.96/2562 2 สค 62

5 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 4.3 2,000.00        2,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 2,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.97/2562 2 สค 62

6 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM 4.5 2,000.00        2,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 2,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.98/2562 2 สค 62

7 จ้ำงซ่อมรถยนต์ กธ 9444 ชม 10,611.19       10,611.19      เฉพำะเจำะจง อู่วิชกลกำร 10,611.19               รำคำต่ ำสุด บสจ.41/2562 2 สค 62

8 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ย 4871 ชม 4,500.00        4,500.00        เฉพำะเจำะจง อู่สุรพล 4,500.00                 รำคำต่ ำสุด บสจ.42/2562 2 สค 62

9 จ้ำงท ำส่ือ osm 4.7 5,000.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บ.ไอ แอม ซีเอ็นเอ็กซ์ จ ำกัด 5,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสจ.43/2562 2 สค 62

10 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรม 3.1 osm 240,000.00     240,000.00    เฉพำะเจำะจง อ.เจริญกำรเกษตร 240,000.00              รำคำต่ ำสุด บสซ.99/2562 19 สค 62

11 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร ปศุสัตว์อินทรีย์ 220,000.00     220,000.00    เฉพำะเจำะจง บ พงษ์เพชร คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 220,000.00              รำคำต่ ำสุด บสซ.99/2562 19 สค 62

12 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรม 4.5 osm 20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง อ.เจริญกำรเกษตร 20,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.100/2562 19 สค 62

13 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรม 3.3.1 osm 25,000.00       25,000.00      เฉพำะเจำะจง อ.เจริญกำรเกษตร 25,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.101/2562 19 สค 62

14 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรม 3.3.1 osm 25,000.00       25,000.00      เฉพำะเจำะจง อ.เจริญกำรเกษตร 25,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.102/2562 19 สค 62

15 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรม 3.4.1 osm 84,000.00       84,000.00      เฉพำะเจำะจง เค อำร์ เทรดด้ิง 84,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.103/2562 19 สค 62

16 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรม 4.2 osm 40,000.00       40,000.00      เฉพำะเจำะจง อ.เจริญกำรเกษตร 40,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.104/2562 19 สค 62

17 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรม 3.1 osm 30,000.00       30,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 30,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.105/2562 19 สค 62

18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรม 3.2 osm 30,000.00       30,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 30,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.106/2562 19 สค 62

19 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรม 3.3.1 osm 15,000.00       15,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 15,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.107/2562 19 สค 62

20 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรม 3.3.2 osm 15,000.00       15,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 15,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.108/2562 19 สค 62

21 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรม 3.4.1 osm 30,000.00       30,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 30,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.109/2562 19 สค 62

22 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรม 3.3.3 osm 15,000.00       15,000.00      เฉพำะเจำะจง อ.เจริญกำรเกษตร 15,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.110/2562 19 สค 62

23 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรม 3.3.3 osm 15,000.00       15,000.00      เฉพำะเจำะจง อ.เจริญกำรเกษตร 15,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.111/2562 19 สค 62

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



24 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรม 3.2 osm 299,950.00     299,950.00    เฉพำะเจำะจง อ.เจริญกำรเกษตร 299,950.00              รำคำต่ ำสุด บสซ.112/2562 19 สค 62

25 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรวิจัย 20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร 20,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.113/2562 19 สค 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

26

ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำ

เกษตร 49,950.00       49,950.00      เฉพำะเจำะจง เค อำร์ เทรดด้ิง 49,950.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.114/2562 19 สค 62

27 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร ทฤษฎีใหม่ 127,488.00     127,488.00    เฉพำะเจำะจง อ.เจริญกำรเกษตร 127,488.00              รำคำต่ ำสุด บสซ.115/2562 19 สค 62

28 ซ้ือวัสดุโฆษณำ โครงกำรผู้เล้ียงสุกรรำยย่อย 1,000.00        1,000.00        เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 1,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.116/2562 19 สค 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ฟำร์มสำธิต 3,000.00        3,000.00        เฉพำะเจำะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 3,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.119/2562 2 กย 62

2

ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเล้ียง

สัตว์ปีก 2,500.00        2,500.00        เฉพำะเจำะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 2,500.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.120/2562 2 กย 62

3

ซ้ือวัสดุเกษตร กลุ่มเกษตรกรโครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำกำรผลิต

กระบือ 3,500.00        3,500.00        เฉพำะเจำะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 3,500.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.121/2562 2 กย 62

4 เอกสำร วัสดุฝึกอบรม osm 3.2 16,500.00       16,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบงค์ถ่ำยเอกสำร 16,500.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.122/2562 2 กย 62

5 ซ้ือวัสดุโฆษณำ โครงกำรพัฒนำเกษตรย่ังยืน 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง ไฟล์ อำร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 10,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.123/2562 2 กย 62

6 ซ้ือวัสดุโฆษณำ พัฒำเด็กและเยำวชนในถ่ินทุรกันดำร 13,500.00       13,500.00      เฉพำะเจำะจง ไฟล์ อำร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 13,500.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.124/2562 2 กย 62

7

ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ โครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเล้ียง

สัตว์ปีก สุกร 5,000.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง เค อำร์ เทรดด้ิง 5,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.125/2562 2 กย 62

8 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 2,515.00        2,515.00        เฉพำะเจำะจง เค อำร์ เทรดด้ิง 2,515.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.126/2562 2 กย 62

9 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ สนับสนุนฟำร์มสำธิตโครงกำรหลวง 3,200.00        3,200.00        เฉพำะเจำะจง เค อำร์ เทรดด้ิง 3,200.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.127/2562 2 กย 62

10

ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ โครงกำรส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้ำน

ปศุสัตว์ 4,110.00        4,110.00        เฉพำะเจำะจง เค อำร์ เทรดด้ิง 4,110.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.128/2562 2 กย 62

11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน งบ osm กิจกรรม 3.3.2 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 10,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.129/2562 2 กย 62

12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน งบ osm กิจกรรม 3.4.1 740.00           740.00          เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 740.00                   รำคำต่ ำสุด บสซ.130/2562 2 กย 62

13 ซ้ือวัสดุเกษตร กิจกรรม 3.1 osm 300,000.00     300,000.00    เฉพำะเจำะจง อ.เจริญกำรเกษตร 300,000.00              รำคำต่ ำสุด บสซ.131/2562 2 กย 62

14

จ้ำงเหมำจัดท ำส่ือโฆษณำและเผยแพร่ถ่ำยทอดควำมรู้โครงกำร

พัฒนำเกษตรกรรมย่ังยืน 20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง ไฟล์ อำร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 20,000.00               รำคำต่ ำสุด บสจ.44/2562 2 กย 62

15 จ้ำงจัดท ำส่ือโฆษณำ 4,500.00        4,500.00        เฉพำะเจำะจง ไฟล์ อำร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 4,500.00                 รำคำต่ ำสุด บสจ.45/2562 2 กย 62

16 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ยง 4068 1,643.52        1,643.52        เฉพำะเจำะจง บ.สยำมนิสสันเชียงใหม่ จ ำกัด 1,643.52                 รำคำต่ ำสุด บสจ.46/2562 2 กย 62

17 จ้ำงจัดท ำส่ือโฆษณำ 7,500.00        7,500.00        เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 7,500.00                 รำคำต่ ำสุด บสจ.47/2562 2 กย 62

18 จ้ำงจัดท ำส่ือโฆษณำ osm 3.3.3 30,000.00       30,000.00      เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 30,000.00               รำคำต่ ำสุด บสจ.48/2562 2 กย 62

19 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 100,000.00     100,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 100,000.00              รำคำต่ ำสุด บสซ.132/2562 13 กย 62

20 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 16,735.00       16,735.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 16,735.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.133/2562 13 กย 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2562

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



21 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 32,186.00       32,186.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 32,186.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.134/2562 13 กย 62

22 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 21,400.00       21,400.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 21,400.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.135/2562 13 กย 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

23 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 11,390.00       11,390.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 11,390.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.136/2562 13 กย 62

24 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 7,000.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.137/2562 13 กย 62

25 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,620.00        3,620.00        เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 3,620.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.138/2562 13 กย 62

26 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 28,890.00       28,890.00      เฉพำะเจำะจง หจก. นอร์ทเทิร์น โอ เอ มำร์เก็ตต้ิง 28,890.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.139/2562 13 กย 62

27 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์/วิทย์ ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตปศุสัตว์ 17,450.00       17,450.00      เฉพำะเจำะจง เค อำร์ เทรดด้ิง 17,450.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.140/2562 13 กย 62

28

ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์/วิทย์ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตให้กับเกษตรใน

พ้ืนท่ีท่ีมีควำมเหมำะสม 24,360.00       24,360.00      เฉพำะเจำะจง เค อำร์ เทรดด้ิง 24,360.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.141/2562 13 กย 62

29

ซ้ือวัสดุเกษตร เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตให้กับเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมี

ควำมเหมำะสม 3,200.00        3,200.00        เฉพำะเจำะจง เค อำร์ เทรดด้ิง 3,200.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.142/2562 13 กย 62

30

ซ้ือวัสดุ.เกษตร พัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต

สินค้ำเกษตร 12,500.00       12,500.00      เฉพำะเจำะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 12,500.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.143/2562 13 กย 62

31 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม ทฤษฎีใหม่ 9,600.00        9,600.00        เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 9,600.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.144/2562 13 กย 62

32 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,834.88        3,834.88        เฉพำะเจำะจง หจก. ยุทธนำฮำร์ดแวร์ 3,834.88                 รำคำต่ ำสุด บสซ.145/2562 13 กย 62

33 ซ้ือวัสดุเกษตร ฝึกอบรม ทฤษฎีใหม่ 58,800.00       58,800.00      เฉพำะเจำะจง ดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 58,800.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.146/2562 13 กย 62

34 ซ้ือวัสดุเกษตร พระรำชด ำริ 18,416.00       18,416.00      เฉพำะเจำะจง อ.เจริญกำรเกษตร 18,416.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.147/2562 13 กย 62

35 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ แบตเตอร่ี กท 9333 ชม 3,500.00        3,500.00        เฉพำะเจำะจง บ.ยำงทองอะไหร่ยนต์ 3,500.00                 รำคำต่ ำสุด บสซ.148/2562 13 กย 62

36 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 10,800.00       10,800.00      เฉพำะเจำะจง บ เชียงใหม่พลำสติก 10,800.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.149/2562 16 กย 62

37 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ ยำง กห 6669 ชม แบตเตอร่ี ท่ีปัดน้ ำฝน 37,160.00       37,160.00      เฉพำะเจำะจง บ.ยำงทองอะไหร่ยนต์ 37,160.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.150/2562 17 กย 62

38 ซ้ือวัสดุเกษตร ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 23,900.00       23,900.00      เฉพำะเจำะจง อ.เจริญกำรเกษตร 23,900.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.151/2562 17 กย 62

39 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 6,815.90        6,815.90        เฉพำะเจำะจง หจก. ยุทธนำฮำร์ดแวร์ 6,815.90                 รำคำต่ ำสุด บสซ.152/2562 23 กย 62

40 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ นค 492 ชม ยำง แบตเตอร่ี ท่ีปัดน้ ำฝน 13,830.00       13,830.00      เฉพำะเจำะจง บ.ยำงทองอะไหร่ยนต์ 13,830.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.153/2562 23 กย 62

41 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ยง 4068 ชม 5,500.00        5,500.00        เฉพำะเจำะจง บ.ยำงทองอะไหร่ยนต์ 5,500.00                 รำคำต่ ำสุด บสจ.48/2562 24 กย 62

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2562


