
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ่อมรถ งน 9356 ชม 1,070.00         1,070.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 1,070.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.1/2564 7 ต.ค 63

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือเคร่ืองสับหญ้ำ 50,000.00       50,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีพีโอ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 50,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.1/2564 27 พ.ย. 63

2 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 34,000.00       34,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 34,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.2/2564 30 พ.ย. 63

3 ซ้ือชุดโปรแกรม 7,600.00         7,600.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 7,600.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.3/2564 30 พ.ย. 63

4 จ้ำงซ่อมรถ กธ 9777 ชม 12,230.00       12,230.00      เฉพำะเจำะจง อู่โปรเซอร์วิส 12,230.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.2/2564 18 พ.ย. 63

5 จ้ำงซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 8,560.00         8,560.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสุรำงค์ 8,560.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.3/2564 24 พ.ย. 63

6 จ้ำงซ่อมรถ ยง 4068 ชม 3,152.22         3,152.22        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสัน เชียงใหม่ จ ำกัด 3,152.22                  รำคำต่ ำสุด บสจ.4/2564 25 พ.ย. 63

7 จ้ำงซ่อมรถ ยข 8291 ชม 11,476.24       11,476.24      เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 11,476.24                รำคำต่ ำสุด บสจ.5/2564 30 พ.ย. 63

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือเคร่ืองพ่นยำ 82,000.00       82,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท น ำทิศไทย จ ำกัด 82,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.4/2564 3 ธ.ค. 63

2 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร เกษตรวิชญำ 82,600.00       82,600.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 82,600.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.5/2564 29 ธ.ค. 63

3 จ้ำงซ่อมรถ ผห 2562 ชม 5,457.37         5,457.37        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 5,457.37                  รำคำต่ ำสุด บสจ.6/2564 28 ธ.ค. 63

4 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ปีงบประมำณ 2564 880,000.00     880,000.00    e-bidding บริษัท โตโยต้ำล้ำนนำ จ ำกัด 880,000.00              รำคำต่ ำสุด สญ.1/2564 3 ธ.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรแพะแกะล้ำนนำ 11,100.00       11,100.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 11,100.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.6/2564 4 ม.ค. 64

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ตรำยำง 3,660.00         3,660.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำนงค์กำรช่ำง 3,660.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.7/2564 19 ม.ค. 64

3 ซ้ือตู้ฟักไข่อัตโมมัติ ขนำด 500 ฟอง 50,000.00       50,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนร่มหลวงอิเลคทรอนิคส์ 50,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.8/2564 22 ม.ค. 64

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 24,500.00       24,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 24,500.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.9/2564 27 ม.ค. 64

5 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม ศพก. 15,000.00       15,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 15,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.10/2564 28 ม.ค. 64

6 จ้ำงซ่อมรถ นค 429 ชม 11,700.00       11,700.00      เฉพำะเจำะจง อู่โปรเซอร์วิส 11,700.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.8/2564 15 ม.ค.64

7 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ สถำนพยำบำลสัตว์ประจ ำอ ำเภอ 593,800.00     593,800.00    e-biding บ.น ำทิศไทย จ ำกัด 593,800.00              รำคำต่ ำสุด สญ.2/3564 25 ม.ค.64

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 22,000.00       22,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดรกำรค้ำ 22,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.11/2564 8 ก.พ. 64

2 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม พัฒนำผลิตภัณฑ์ 8,000.00         8,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิริเคมีเกษตร 8,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.12/2564 8 ก.พ. 64

3 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม โรงเรียนตำมพระรำชด ำริ 15,120.00       15,120.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 15,120.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.13/2564 9 ก.พ. 64

4 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริอ ำเภอสันป่ำตอง 38,000.00       38,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 38,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.14/2564 9 ก.พ. 64

5 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรหมู่บ้ำนยำมชำยแดนอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ13,480.00       13,480.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 13,480.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.15/2564 10 ก.พ. 64

6 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำอ ำเภออมก๋อย ตำมพระรำชด ำริ13,480.00       13,480.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 13,480.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.16/2564 10 ก.พ. 64

7 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,544.01         1,544.01        เฉพำะเจำะจง หจก. ยุทธนำ ฮำร์ดแวร์ 1,544.01                  รำคำต่ ำสุด บสซ.17/2564 10 ก.พ. 64

8 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 4,648.08         4,648.08        เฉพำะเจำะจง หจก. ยุทธนำ ฮำร์ดแวร์ 4,648.08                  รำคำต่ ำสุด บสซ.18/2564 10 ก.พ. 64

9 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 877.40           877.40          เฉพำะเจำะจง หจก. ยุทธนำ ฮำร์ดแวร์ 877.40                    รำคำต่ ำสุด บสซ.19/2564 10 ก.พ. 64

10 ซ้ือวัสดุส ำหรับฝึกปฏิบัติ กิจกรรมท่ี1.1 40,000.00       40,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 40,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.20/2564 10 ก.พ. 64

11 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ กิจกรรมท่ี1.2 28,300.00       28,300.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 28,300.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.21/2564 10 ก.พ. 64

12 ซ้ือวัสดุส ำหรับฝึกปฏิบัติ กิจกรรมท่ี1.2 39,000.00       39,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 39,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.22/2564 10 ก.พ. 64

13 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 14,000.00       14,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 14,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.23/2564 15 ก.พ. 64

14 จ้ำงซ่อมรถ ย 3157 ชม 5,300.00         5,300.00        เฉพำะเจำะจง ประสงค์เซอร์วิส 5,300.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.9/2564 19 ก.พ. 64

15 จ้ำงซ่อมรถ งพ 1323 ชม 2,272.68         2,272.68        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 2,272.68                  รำคำต่ ำสุด บสจ.10/2564 25 ก.พ. 64

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



16 จ้ำงซ่อมรถ กท 9111 ชม 1,400.00         1,400.00        เฉพำะเจำะจง อู่โปรเซอร์วิส 1,400.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.11/2564 25 ก.พ. 64

17 จ้ำงซ่อมรถ ขต 9555 ชม 11,900.00       11,900.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 11,900.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.12/2564 25 ก.พ. 64

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือน้ ำมัน งบพัฒนำจังหวัด 5,000.00         5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 5,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.24/2564 1 มีค 64

2 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรรักษ์น้ ำเพ่ือพระแม่ขอแผ่นดิน 27,000.00       27,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 27,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.25/2564 1 มีค 64

3 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรสถำนีเกษตรท่ีสูง 27,000.00       27,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 27,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.26/2564 1 มีค 64

4 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรพัฒนำเกษตรกรลุ่มน้ ำแม่ลอบ 13,480.00       13,480.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 13,480.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.27/2564 1 มีค 64

5 ซ้ือซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ งำนสัตว์แพทย์บริกำร 142,242.00     142,242.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 142,242.00              รำคำต่ ำสุด บสซ.28/2564 1 มีค 64

6 ซ้ือแบตเตอร่ี 3,000.00         3,000.00        เฉพำะเจำะจง อู่โปรเซอร์วิส 3,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.29/2564 1 มีค 64

7 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ สนับสนุนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 10,100.00       10,100.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 10,100.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.30/2564 1 มีค 64

8 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรศูนย์เรียนรู้(ศพก) 25,000.00       25,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 25,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.31/2564 1 มีค 64

9 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร พัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง 79,200.00       79,200.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 79,200.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.32/2564 1 มีค 64

10 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ ยำงรถยนต์ ขค 9206 ชม. 18,000.00       18,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 18,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.33/2564 1 มีค 64

11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 21,110.00       21,110.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 21,110.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.34/2564 16 มีค 64

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,890.00       18,890.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 18,890.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.35/2564 16 มีค 64

13 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ กิจกรรมพัฒนำสุขภำพสัตว์ 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 10,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.36/2564 16 มีค 64

14 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ กิจกรรมพัฒนำสุขภำพสัตว์ 90,000.00       90,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 90,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.37/2564 16 มีค 64

15 วัสดุฝึกอบรม โครงกำรศูนย์เรียนรู้(ศพก) 11,220.00       11,220.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ้ลักษณ์ขำยหมูตลำดต้นล ำไย 11,220.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.38/2564 22 มีค 64

16 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร OSM กิจกรรมท่ี 1.1 25,000.00       25,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 25,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.39/2564 31 มีค 64

17 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ OSM กิจกรรมท่ี 1.1 25,000.00       25,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 25,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.40/2564 31 มีค 64

18 จ้ำงซ่อมรถ กว 9222 ชม 1,400.00         1,400.00        เฉพำะเจำะจง อู่โปรเซอร์วิส 1,400.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.12/2564 5 มี.ค. 64

19 จ้ำงซ่อมรถ งท 9111 ชม 2,800.00         2,800.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 2,800.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.14/2564 8 มี.ค. 64

20 จ้ำงเหมำท ำแผ่นพัน 2,000.00         2,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบงค์ถ่ำยเอกสำร 2,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.15/2564 8 มี.ค. 64

21 จ้ำงเหมำท ำป้ำยเครือข่ำย ศพก. 35,000.00       35,000.00      เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 35,000.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.16/2564 8 มี.ค. 64

22 จ้ำงซ่อมรถ งน 9356 ชม 6,203.70         6,203.70        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 6,203.70                  รำคำต่ ำสุด บสจ.17/2564 10 มี.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM กิจกรรมท่ี 1.1 40,000.00       40,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 40,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.41/2564 1 เม.ย 64

2 จ้ำงซ่อมรถ งท 9111 ชม 3,926.37         3,926.37        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 3,926.37                  รำคำต่ ำสุด บสจ.18/2564 1 เม.ย 64

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร ส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 61,000.00       61,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร 61,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.44/2564 3 พ.ค 64

2 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร ส่งเสริมกำรท ำปศุสัตว์อินทรีย์ 5,000.00         5,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 5,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.45/2564 11 พ.ค 64

3 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร พัฒนำเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดไก่พ้ืนเมือง 12,500.00       12,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 12,500.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.46/2564 11 พ.ค 64

4 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 14,000.00       14,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 14,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.47/2564 11 พ.ค 64

5 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร พัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง 39,000.00       39,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 39,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.48/2564 11 พ.ค 64

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนโครงกำรวิจัยกำรศึกษำอุปสงค์อุปทำนของไก่ไข่อินทรีย์ในประเทศไทย6,600.00         6,600.00        เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 6,600.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.49/2564 19 พ.ค 64

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน หมึกถ่ำยเอกสำร 7,200.00         7,200.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสุรำงค์ 7,200.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.50/2564 19 พ.ค 64

8 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์โครงกำรท ำหมันสุนัขแมว เทศบำลต ำบลหนองป่ำคร่ัง47,400.00       47,400.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 47,400.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.51/2564 24 พ.ค 64

9 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร พัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรผลิตสินค้ำเกษตร 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 10,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.52/2564 24 พ.ค 64

10 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ 6,800.00         6,800.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 6,800.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.53/2564 24 พ.ค 64

11 จ้ำงเหมำท ำกระเป๋ำ 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ๊ิกแบ็กดีไซน์ 10,000.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.19/2564 3 พ.ค. 64

12 จ้ำงซ่อมรถ กธ 9444 ชม 1,900.00         1,900.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 1,900.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.20/2564 3 พ.ค. 64

13 ซ่จ้ำงอมรถ กท 9333ชม 2,173.33         2,173.33        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 2,173.33                  รำคำต่ ำสุด บสจ.21/2564 18 พ.ค. 64

14 จ้ำงเหมำเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 4,000.00         4,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิลดำ สมบุรณ์ค้ ำชู 4,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.22/2564 21 พ.ค. 64

15 จ้ำงเหมำเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 4,000.00         4,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงบัวค ำ พุทธโส 4,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.23/2564 21 พ.ค. 64

16 จ้ำงเหมำเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 4,000.00         4,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยเทียม ตันมูล 4,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.24/2564 21 พ.ค. 64

17 จ้ำงเหมำเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 4,000.00         4,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสีละคร หม่ันนันท์ 4,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.25/2564 21 พ.ค. 64

18 จ้ำงเหมำเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 4,000.00         4,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยจันทร์แก้ว ศรีบุญเรือง 4,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.26/2564 21 พ.ค. 64

19 จ้ำงจัดท ำไวนิล โครงกำรเคลือข่ำยสัตว์พันธ์ุดี 2,000.00         2,000.00        เฉพำะเจำะจง ไฟล์ อำร์ต แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 2,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.27/2564 24 พ.ค. 64

20 จ้ำงซ่อมรถ ยก 1355 ชม 4,970.15         4,970.15        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 4,970.15                  รำคำต่ ำสุด บสจ.28/2564 24 พ.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



21 จ้ำงซ่อมรถ ผห 2561 ชม 3,665.66         3,665.66        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 3,665.66                  รำคำต่ ำสุด บสจ.29/2564 24 พ.ค. 64

22 จ้ำงซ่อมรถ งน 9355 ชม 10,408.00       10,408.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 10,408.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.30/2564 28 พ.ค. 64

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM กิจกรรมท่ี 1.2 30,000.00       30,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 30,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.54/2564 1 มิ.ย 64

2 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง งบ OSM กิจกรรมท่ี 1.3 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยศพลธร จ ำกัด 10,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.55/2564 1 มิ.ย 64

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7,000.00         7,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 7,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.56/2564 1 มิ.ย 64

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,200.00         1,200.00        เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 1,200.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.57/2564 1 มิ.ย 64

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 24,500.00       24,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 24,500.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.58/2564 1 มิ.ย 64

6 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ งำนคุ้มครองสวัสดิภำพสัตว์ 35,993.00       35,993.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 35,993.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.59/2564 1 มิ.ย 64

7 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ งำนคุ้มครองสวัสดิภำพสัตว์ 50,000.00       50,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 50,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.60/2564 1 มิ.ย 64

8 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ งำนสัตวแพทย์บริกำร 28,548.67       28,548.67      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเวทแอนน่ีมอลล์ 28,548.67                รำคำต่ ำสุด บสซ.61/2564 1 มิ.ย 64

9 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ธนำคำรโค-กระบือ 27,400.00       27,400.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 27,400.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.62/2564 4 มิ.ย 64

10 ซ้ือครุภัณฑ์สนำมและกำรฝึก ชุดอุปกรณ์วำงยำสลบระยะไกล 20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง บ. เมดิคอล มอลล์ จ ำกัด 20,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.62/2564 14 มิ.ย 64

11 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์งำนสัตวแพทย์บริกำร 7,500.00         7,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเวทแอนน่ีมอล์ล 7,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.63/2564 14 มิ.ย 64

12 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์งำนสัตวแพทย์บริกำร 2,782.00         2,782.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเวทแอนน่ีมอล์ล 2,782.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.64/2564 14 มิ.ย 64

13 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์งำนสัตวแพทย์บริกำร 3,852.00         3,852.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเวทแอนน่ีมอล์ล 3,852.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.65/2564 14 มิ.ย 64

14 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ โครงกำรวิจัยกำรศึกษำใช้ข้ำวกล้องร่วมกับใบหม่อนต่อสมรรถภำพกำรผลิต ของไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยอิสระ5,995.00         5,995.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 5,995.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.66/2564 23 มิ.ย 64

15 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ งบ OSM กิจกรรมท่ี 1.3 42,000.00       42,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 42,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.67/2564 25 มิ.ย 64

16 ซ้ือวัสดุฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่8,400.00         8,400.00        เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 8,400.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.68/2564 25 มิ.ย 64

17 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ปีงบประมำณ 2564 742,400.00     742,400.00    e-bidding บ.โตโยต้ำล้ำนนำ จ ำกัด 742,400.00              รำคำต่ ำสุด สญ.3/2564 2 มิ.ย 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 9,400.00         9,400.00        เฉพำะเจำะจง บ. เชียงใหม่พลำสติก จ ำกัด 9,400.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.69/2564 2 ก.ค. 64

2 ซ้ือวัสดุฝึกอบรมโครงกำรส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้ำนปศุสัตว์ 9,900.00         9,900.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 9,900.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.70/2564 12 ก.ค. 64

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 16,780.00       16,780.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 16,780.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.71/2564 16 ก.ค. 64

4 จ้ำงซ่อมรถ ขธ 9777 ชม 2,220.00         2,220.00        เฉพำะเจำะจง อู่โปรเซอร์วิส 2,220.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.31/2564 2 ก.ค. 64

5 จ้ำงซ่อมรถ งพ 1323 ชม 3,395.75         3,395.75        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 3,395.75                  รำคำต่ ำสุด บสจ.32/2564 9 ก.ค. 64

6 จ้ำงซ่อมรถ ผห 2562 ชม 7,830.96         7,830.96        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 7,830.96                  รำคำต่ ำสุด บสจ.32/2564 27 ก.ค. 64

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 53,220.00       53,220.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 53,220.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.72/2564 2 ส.ค. 64

2 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ งบ OSM กิจกรรมท่ี 1.3 42,000.00       42,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 42,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.73/2564 2 ส.ค. 64

3 ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 20,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.74/2564 2 ส.ค. 64

4 ซ้ือวัสดุสำธิตกำรฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.กัลยำณิวัฒนำ 12,000.00       12,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนทวีคุณกำรค้ำ/นำงรัชนี อรณำ 12,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.75/2564 10 ส.ค. 64

5 ซ้ือวัสดุสำธิตกำรฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ดอยเต่ำ 12,000.00       12,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส กำรเกษตร/นำยประสำร จันทร์เรือน 12,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.76/2564 10 ส.ค. 64

6 ซ้ือวัสดุสำธิตกำรฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ฮอด 12,000.00       12,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยสวัสด์ิ แดงต๊ิบ 12,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.77/2564 10 ส.ค. 64

7 ซ้ือวัสดุสำธิตกำรฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงแหง 12,000.00       12,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยเมืองชัย กระตือ 12,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.78/2564 10 ส.ค. 64

8 ซ้ือวัสดุสำธิตกำรฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.แม่อำย 12,000.00       12,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงศรีออน พรรณะ 12,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.79/2564 10 ส.ค. 64

9 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ กิจกรรมจัดกำรสวัสดิภำพสัตว์ 69,995.00       69,995.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 69,995.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.80/2564 11 ส.ค. 64

10 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ กิจกรรมจัดกำรสวัสดิภำพสัตว์ 29,997.00       29,997.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 29,997.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.81/2564 11 ส.ค. 64

11 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดแพะ 5,300.00         5,300.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 5,300.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.82/2564 11 ส.ค. 64

12 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ ยำงรถยนต์ ผห 2562 ชม. 18,000.00       18,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 18,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.83/2564 13 ส.ค. 64

13 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ กิจกรรมพัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง 5,300.00         5,300.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 5,300.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.84/2564 16 ส.ค. 64

14 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรมพัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง 34,400.00       34,400.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 34,400.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.85/2564 16 ส.ค. 64

15 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์โครงกำรท ำหมันสุนัขแมว อบต.สะลวง 30,000.00       30,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนมยุรี 30,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.86/2564 17 ส.ค. 64

16 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์โครงกำรท ำหมันสุนัขแมว เทศบำลต ำบลฟ้ำฮ่ำม30,000.00       30,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 30,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.87/2564 17 ส.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



17 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ ยำงรถยนต์ ขธ 9777 ชม. 20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 20,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.88/2564 20 ส.ค. 64

18 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ งำนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 31,200.00       31,200.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 31,200.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.89/2564 23 ส.ค. 64

19 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ งำนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 38,700.00       38,700.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 38,700.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.90/2564 23 ส.ค. 64

20 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ ยำงรถยนต์ กท 9111 ชม. 20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 20,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.91/2564 27 ส.ค. 64

21 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ ยำงรถยนต์ กว 9222 ชม. 24,000.00       24,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 24,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.92/2564 27 ส.ค. 64

22 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร แผนพ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019379,260.00     379,260.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 379,260.00              รำคำต่ ำสุด บสซ.93/2564 27 ส.ค. 64

23 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 210,000.00     210,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 210,000.00              รำคำต่ ำสุด บสซ.94/2564 27 ส.ค. 64

24 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 42,000.00       42,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 42,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.95/2564 27 ส.ค. 64

25 จ้ำงซ่อมแซมหลังคำบ้ำนพักข้ำรำชกำร 12,000.00       12,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยกิตติคุณ ต๊ิบหลำน 12,000.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.33/2564 2 สค 64 

26 จ้ำงเหมำท ำป้ำยเครือข่ำย ศพก. 1,000.00         1,000.00        เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 1,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.34/2564 2 สค 64 

27 จ้ำงจัดท ำถุงผ้ำ โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมย่ังยืน 4,992.00         4,992.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ๊ิกแบ๊ก ดีไซน์ 4,992.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.36/2564 6 สค 64 

28 จ้ำงซ่อมรถ ยข 8291 ชม 11,321.24       11,321.24      เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 11,321.24                รำคำต่ ำสุด บสจ.37/2564 13 สค 64 

29 จ้ำงซ่อมรถ ขค 9206 ชม 10,450.00       10,450.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 10,450.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.38/2564 13 สค 64 

30 จ้ำงซ่อมรถ ขธ 9666 ชม 23,560.00       23,560.00      เฉพำะเจำะจง อู่โปรเซอร์วิส 23,560.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.39/2564 13 สค 64 

31 จ้ำงซ่อมรถ กธ 9444 ชม 1,155.60         1,155.60        เฉพำะเจำะจง อู่วิชกลกำร 1,155.60                  รำคำต่ ำสุด บสจ.40/2564 18 สค 64 

32 จ้ำงซ่อมรถ ขต 9555 ชม 2,500.00         2,500.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 2,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.41/2564 20 สค 64 

33 จ้ำงซ่อมรถ ขธ 9777 ชม 25,600.00       25,600.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 25,600.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.42/2564 20 สค 64 

34 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 5 เคร่ือง 11,000.00       11,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 11,000.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.43/2564 20 สค 64 

35 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 เคร่ือง 6,240.00         6,240.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 6,240.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.44/2564 20 สค 64 

36 จ้ำงซ่อมรถ ย 4871 ชม 14440 14440 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลองเซอร์วิส 14440 รำคำต่ ำสุด บสจ.45/2564 20 สค 64 

37 จ้ำงซ่อมรถ ย 4870 ชม 16680 16680 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลองเซอร์วิส 16680 รำคำต่ ำสุด บสจ.46/2564 20 สค 64 

38 จ้ำงซ่อมรถ กท 9111 ชม 12,200.00       12,200.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 12,200.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.47/2564 27 สค 64 

39 จ้ำงซ่อมรถ กว 9222 ชม 7,150.00         7,150.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 7,150.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.48/2564 27 สค 64 

40 จ้ำงตรวจวิเครำะห์องค์ประกอบทำงโภชนะและไขมันในไข่ไก่ 118,128.00     118,128.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย) จ ำกัด 118,128.00              รำคำต่ ำสุด บสจ.49/2564 27 สค 64 

41 ซ้ือวัสดุกำรเกษตรโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถ่ินทุรกันดำร 567,970.00     567,970.00    e-bidding ร้ำนเอสเจเชียงใหม่และเอสเจซัพพลำย 567,970.00              รำคำต่ ำสุด สญ.4/2564 20 สค 64 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,610.18         3,610.18        เฉพำะเจำะจง หจก. ยุทธนำ ฮำร์ดแวร์ 3,610.18                  รำคำต่ ำสุด บสซ.97/2564 1 กย 64

2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 6,521.65         6,521.65        เฉพำะเจำะจง หจก. ยุทธนำ ฮำร์ดแวร์ 6,521.65                  รำคำต่ ำสุด บสซ.98/2564 1 กย 64

3 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ กิจกรรมกำรจัดกำรสวัสดิภำพสัตว์ 32,972.00       32,972.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 32,972.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.99/2564 2 กย 64

4 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรพัฒนำระบบกำรเล้ียงโคเน้ือกระบือ 7,500.00         7,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 7,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.100/2564 2 กย 64

5 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 20,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.101/2564 2 กย 64

6 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดแพะ2,200.00         2,200.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 2,200.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.102/2564 2 กย 64

7 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ แบตเตอร่ีรถยนต์ รถยนต์ ผพ 5477 ชม. 2,500.00         2,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนด ำไดนำโม 2,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.103/2564 3 กย 64

8 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรพัฒนำกำรเล้ียงสุกรชีวภำพ 6,200.00         6,200.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 6,200.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.104/2564 3 กย 64

9 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ โครงกำรพัฒนำกำรเล้ียงสุกรชีวภำพ 2,200.00         2,200.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 2,200.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.105/2564 3 กย 64

10 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ แบตเตอร่ีรถยนต์ รถยนต์ งท 9111 ชม. 3,500.00         3,500.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 3,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.106/2564 6 กย 64

11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน หมึกถ่ำยเอกสำร 7,200.00         7,200.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสุรำงค์ 7,200.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.107/2564 6 กย 64

12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กิจกรรมเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมบ ำบัดและชันสูตรโรคสัตว์86,738.00       86,738.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 86,738.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.108/2564 7 กย 64

13 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภำพสินสินค้ำปศุสัตว์ 16,990.00       16,990.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 16,990.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.109/2564 7 กย 64

14 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กิจกรรมอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชน 24,662.00       24,662.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 24,662.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.110/2564 7 กย 64

15 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 9,300.00         9,300.00        เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 9,300.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.111/2564 7 กย 64

16 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ ยำงรถยนต์ งท 9222 ชม. 18,000.00       18,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 18,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.112/2564 7 กย 64

17 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ ยำงรถยนต์ ยข 8291 ชม. 18,000.00       18,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำงทองอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 18,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.113/2564 7 กย 64

18 ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 15,000.00       15,000.00      เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 15,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.114/2564 7 กย 64

19 ซ้ือวัสดุกำรเกษตรโครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปร่ือง 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมกำรเกษตรไชยปรำกำร จ ำกัด 10,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.115/2564 7 กย 64

20 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ สนับสนุนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 20,240.00       20,240.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสะพำนขำวปศุสัตว์ 20,240.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.116/2564 9 กย 64

21 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์โครงกำรท ำหมันสุนัขแมว เทศบำลต ำบลสันผีเส้ือ30,000.00       30,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอยสะเก็ดปศุสัตว์ 30,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.117/2564 9 กย 64

22 ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ งำนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 11,599.00       11,599.00      เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 11,599.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.118/2564 9 กย 64

23 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดแพะ 44,030.00       44,030.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 44,030.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.119/2564 9 กย 64

24 ซ้ือวัสดุกำรเกษตรโครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปร่ือง (Smart Farmre) 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 10,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.120/2564 13 กย 64

25 ซ้ือวัสดุกำรเกษตรงำนศึกษำและพัฒนำปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้117,500.00     117,500.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร 117,500.00              รำคำต่ ำสุด บสซ.121/2564 13 กย 64

26 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถ่ินทุรกันดำร 166,400.00     166,400.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 166,400.00              รำคำต่ ำสุด บสซ.122/2564 13 กย 64

27 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถ่ินทุรกันดำร 63,900.00       63,900.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 63,900.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.123/2564 13 กย 64

28 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม กิจกรรมอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชน 38,300.00       38,300.00      เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 38,300.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.124/2564 13 กย 64

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



29 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนำสุขภำพสัตว์ 209,600.00     209,600.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนสะพำนขำวปศุสัตว์ 209,600.00              รำคำต่ ำสุด บสซ.125/2564 13 กย 64

30 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ กิจกรรมพัฒนำสุขภำพสัตว์ 44,920.00       44,920.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสะพำนขำวปศุสัตว์ 44,920.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.126/2564 13 กย 64

31 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 22,500.00       22,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 22,500.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.127/2564 13 กย 64

32 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,490.00         7,490.00        เฉพำะเจำะจง บ. เชียงใหม่พลำสติก จ ำกัด 7,490.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.128/2564 13 กย 64

33 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ กิจกรรมจัดหำตัวอย่ำง(สพส) เพ่ือส่งตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร58,970.00       58,970.00      เฉพำะเจำะจง บ. เชียงใหม่พลำสติก จ ำกัด 58,970.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.129/2564 13 กย 64

34 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ กิจกรรมจัดหำตัวอย่ำง(อยส) เพ่ือส่งตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร31,980.00       31,980.00      เฉพำะเจำะจง บ. เชียงใหม่พลำสติก จ ำกัด 31,980.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.130/2564 13 กย 64

35 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร19,000.00       19,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 19,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.131/2564 13 กย 64

36 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนำไม่เหมำะสมเพ่ือส่งเสริมกำรประกอบอำชีพปศุสัตว์2,200.00         2,200.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 2,200.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.132/2564 13 กย 64

37 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ โครงกำรปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนำไม่เหมำะสมเพ่ือส่งเสริมกำรประกอบอำชีพปศุสัตว์1,800.00         1,800.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 1,800.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.133/2564 13 กย 64

38 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กิจกรรมพัฒนำปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 6,500.00         6,500.00        เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 6,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.134/2564 13 กย 64

39 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร สนับสนุนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 10,688.00       10,688.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 10,688.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.135/2564 13 กย 64

40 จ้ำงซ่อมหน้ำต่ำงและหลังคำโรงเก็บพัสดุ 27,600.00       27,600.00      เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ศักด์ิ ไชยรุ่งเรือง 27,600.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.50/2564 1 กย 64

41 จ้ำงซ่อมรถ  ยง 4068 ชม 2,429.97         2,429.97        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสัน เชียงใหม่ จ ำกัด 2,429.97                  รำคำต่ ำสุด บสจ.51/2564 2 กย 64

42 จ้ำงซ่อมรถ นง 9 ชม 4,407.49         4,407.49        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 4,407.49                  รำคำต่ ำสุด บสจ.52/2564 2 กย 64

43 จ้ำงซ่อมรถ กห 6669 ชม 3,043.72         3,043.72        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 3,043.72                  รำคำต่ ำสุด บสจ.53/2564 3 กย 64

44 จ้ำงซ่อมฝ้ำเพดำนห้องประชุมส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 18,072.00       18,072.00      เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ศักด์ิ ไชยรุ่งเรือง 18,072.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.54/2564 3 กย 64

45 จ้ำงซ่อมชุดสร้ำงภำพเคร่ืองถ่ำยเอกสำรKonica 7220 6,500.00         6,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสุรำงค์ 6,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.55/2564 3 กย 64

46 จ้ำงเหมำท ำคลิปวีดีโอ 10,000.00       10,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวปัณยตำ ตันแก้ว 10,000.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.56/2564 6 กย 64


