
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว(ตู้เย็น ขนำด 7 คิวบิกฟุต) 17,000.00       17,000.00      เฉพำะเจำะจง บ.สหพำณิช เชียงใหม่ จ ำกัด 16,780.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.1/2565 8 พ.ย. 64

2 ซ้ือชุดโปรแกรมส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 91,200.00       91,200.00      เฉพำะเจำะจง บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 91,200.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.2/2565 23 พ.ย. 64

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน(ตรำยำง) 2,500.00         2,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนตรำยำงเชียงใหม่ 2,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.3/2565 24 พ.ย. 64

4 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ (เคร่ืองอ่ำนไมโครชิพ) 132,000.00      132,000.00     เฉพำะเจำะจง บ. เพ็ทแทรคไทย จ ำกัด 132,000.00               รำคำต่ ำสุด บสซ.4/2565 29 พ.ย. 64

5 จ้ำงซ่อมชุดถำดกระดำษคร่ืองถ่ำยเอกสำรKonica 7220 5,500.00         5,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสุรำงค์ 5,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.1/2565 10 พ.ย 64

6 จ้ำงซ่อมรถ ยต 8397 ชม 1,960.33         1,960.33        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 1,960.33                  รำคำต่ ำสุด บสจ.2/2565 9 พ.ย 64

7 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 408,000.00      408,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 408,000.00               รำคำต่ ำสุด สญ.1/2565 23 พ.ย 64

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือครุภัณฑ์สนำมและกำรฝึก(ท่ีกักสุนัขเคล่ือนท่ี) 40,000.00       40,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ณภกิจ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 40,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.5/2565 13 ธ.ค. 64

2 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 6,610.00         6,610.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 6,610.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.6/2565 13 ธ.ค. 64

3 จ้ำงซ่อมรถ งน 9356 ชม 7,346.96         7,346.96        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 7,346.96                  รำคำต่ ำสุด บสจ.3/2565 17 ธ.ค 64

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือชุดตรวจ ATK 5,500.00         5,500.00        เฉพำะเจำะจง บ. สยำมฟิด เทด จ ำกัด 5,500.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.7/2565 4 ม.ค. 65

2 ซ่อมรถ งษ 1369 ชม 2,741.43         2,741.43        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 2,741.43                  รำคำต่ ำสุด บสจ.5/2565 13 ม.ค 65

3 ซ่อมรถ งพ 1323 ชม 3,429.21         3,429.21        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 3,429.21                  รำคำต่ ำสุด บสจ.6/2565 14 ม.ค 65

4 ซ่อมรถ ผห 2561 ชม 11,095.83       11,095.83      เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 11,095.83                รำคำต่ ำสุด บสจ.7/2565 24 ม.ค 65

5 ซ่อมรถ กธ 9444 ชม 5,564.00         5,564.00        เฉพำะเจำะจง อู่วิชกลกำร 5,564.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.8/2565 28 ม.ค 65

6 ซ่องเล้ียงสัตว์ปีกพร้อมห้องปฏิบัติกำร ขนำด 4x28 ม.มรถ ยต 8397 ชม 630,000.00      630,000.00     คัดเลือก หจก.บลูแปลน88 630,000.00               รำคำต่ ำสุด  สญ.1/2565 21 ม.ค 65

7 จ้ำงโรงเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อย ขนำด 6x9 ม. พร้อมลำนปล่อย 510,000.00      510,000.00     คัดเลือก หจก.บลูแปลน89 510,000.00               รำคำต่ ำสุด  สญ.2/2565 21 ม.ค 65

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน โครงกำรจิจัย 4,350.00         4,350.00        เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 4,350.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.8/2565 2 ก.พ. 65

2 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดแพะ2,000.00         2,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 2,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.9/2565 7 ก.พ. 65

3 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดแพะ 5,600.00         5,600.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 5,600.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.10/2565 7 ก.พ. 65

4 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร27,500.00       27,500.00      เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 27,500.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.11/2565 8 ก.พ. 65

5 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรพัฒนำระบบกำรเล้ียงและกำรตลำดของเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรรำยย่อย7,000.00         7,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 7,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.12/2565 8 ก.พ. 65

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กิจกรรมเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมบ ำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 5,788.00         5,788.00        เฉพำะเจำะจง หจก ศิริวงศ์พำนิช 5,788.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.13/2565 8 ก.พ. 65

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมบ ำบัดและชันสูตรโรคสัตว์27,990.00       27,990.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์โอเซอร์วิส 27,990.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.14/2565 8 ก.พ. 65

8 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม โครงกำรแก้ไขปัญหำท่ีดินท ำกินของเกษตรกร 2,600.00         2,600.00        เฉพำะเจำะจง อำรีย์ มีเดีย แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 2,600.00                  รำคำต่ ำสุด บสซ.15/2565 8 ก.พ. 65

9 จ้ำงวิเครำะห์ค่ำทำงชีววิทยำในเลือด (โครงกำรวิจัยกำรศึกษำกำรใช้ข้ำวกล้องร่วมกับใบหม่อนต่อสมรรถภำพกำรผลิตฯ ของไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยอิสระ)9,000.00         9,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัทห้องปฏิบัติกำร 9,000.00                  รำคำต่ ำสุด บสจ.9/2565 1 ก.พ 65

10 จ้ำงจัดท ำถุงผ้ำ โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมย่ังยืน 14,982.00       14,982.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ๊ิก แบ๊ก ดีไซน์ 14,982.00                รำคำต่ ำสุด บสจ.10/2565 7 ก.พ 65

11 จ้ำงซ่อมรถ กห 6669 ชม 4,174.66         4,174.66        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 4,174.66                  รำคำต่ ำสุด บสจ.11/2565 10 ก.พ. 65 

12 จ้ำงซ่อมรถ งท 9111 ชม 9,319.02         9,319.02        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 9,319.02                  รำคำต่ ำสุด บสจ.12/2565 21 ก.พ. 65 

13 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ โครงกำรคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 11,500.00       11,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 11,500.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.16/2565 21 ก.พ. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุฝึกอบรมจัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ69,000.00       69,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 69,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.17/2565 4 มี.ค 65

2 ซ้ือวัสดุกำรเกษตรโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดไก่พ้ืนเมือง20,000.00       20,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 20,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.18/2565 4 มี.ค 65

3 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์กิจกรรมจัดกำรสวัสดิภำพสัตว์ 39,998.00       39,998.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 39,998.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.19/2565 4 มี.ค 65

4 อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์กิจกรรมจัดกำรสวัสดิภำพสัตว์ 39,990.00       39,990.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค อำร์ เทรดด้ิง 39,990.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.20/2565 4 มี.ค 65

5 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์กิจกรรมพัฒนำสุขภำพสัตว์ 70,000.00       70,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสะพำนขำวปศุสัตว์ 70,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.21/2565 7 มี.ค 65

6 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์กิจกรรมพัฒนำสุขภำพสัตว์ 14,000.00       14,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสะพำนขำวปศุสัตว์ 14,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.22/2565 7 มี.ค 65

7 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรยำมชำยแดนอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 13,000.00       13,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 13,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.23/2565 7 มี.ค 65

8 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรรักษ์น้ ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน 26,000.00       26,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 26,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.24/2565 7 มี.ค 65

9 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำอมก๋อย 26,000.00       26,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 26,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.25/2565 7 มี.ค 65

10 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครงกำรสถำนีพัฒนำเกษตรท่ีสูง 78,000.00       78,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.เจริญกำรเกษตร 78,000.00                รำคำต่ ำสุด บสซ.26/2565 7 มี.ค 65

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ


