
 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ   2561 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพังงา 
 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 จัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  

2 เคร่ือง 

32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง 
 

รานพังงา ไอที แอนด
แอ็คเซซโซรี พาท 

32,000.- 

รานพังงา ไอที แอนด
แอ็คเซซโซรี พาท 

32,000 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 01/2561 
27 ตุลาคม 2560 

2 จัดซ้ือครุภัณฑ
การเกษตร 
 (เคร่ืองสับหญา  
1 ชุด) 

50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง หจก. สิงหทองแมชชิน
เนอร่ี แอนด ทูล 

45,000 

หจก. สิงหทองแมชชิน
เนอร่ี แอนด ทูล 

45,000 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 02/2561 
6 พฤศจิกายน 

2560 

3 จัดซ้ือครุภัณฑ  
(ท่ีกักสุนัขเคลื่อนท่ี 

5 ชุด) 

50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ศิวกรแอนด
สุนทร เอ็นจิเนียร่ิง 

50,000.- 

หจก. ศิวกรแอนด
สุนทร เอ็นจิเนียร่ิง 

50,000.- 

มีประสบการณ
และผลงาน
ลักษณะ
เดียวกัน 

บส 03/2561 
6 พฤศจิกายน 

2560 

4 จัดซ้ือวัสดุเวชภัณฑ
(ยาสัตว 10 
รายการ) 

124,500 127,770 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสัตว       
ศิริราษฎรอาวลึก 

124,500 

โรงพยาบาลสัตว       
ศิริราษฎรอาวลึก 

124,500 

มีประสบการณ
และผลงาน
ลักษณะ
เดียวกัน 

บส 04/2561 
22 พฤศจิกายน 

2560 
งบยุทธศาสตร 

5 จัดซ้ือวัสดุ
การเกษตร  
3 รายการ 

212,000 208,000 เฉพาะเจาะจง ราน เจ.พี. ฟารมชอป 
204,000 

ราน เจ.พี. ฟารมชอป 
204,000 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 10/2561 
15 ธันวาคม 

2560 
 
 
 

                
แบบ สขร. 1 

                
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ   2561 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพังงา 
 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

6 คาเชาเหมารถ  
(คาใชจายในการ
ฝกอบรม) 

15,000 - เฉพาะเจาจง นายประเสริฐ แชตัน 
15,000 

นายประเสริฐ แชตัน 
15,000 

มีอาชีพ
รับจาง
โดยตรง 

บส 06/2561 
24 พฤศจิกายน 

2560 
งบยุทธศาสตร 

7 จัดซ้ือวัสดุ
การเกษตร 
(คาใชจายในการ
ฝกอบรม) 

6,800 - เฉพาะเจาะจง รานทับปุดสัตวแพทย 
6,800 

รานทับปุดสัตวแพทย 
6,800 

มี
ประสบการณ
และผลงาน
ลักษณะ
เดียวกัน 

บส. 07/2561 
24 พฤศจิกายน 

2560 
 

งบยุทธศาสตร 
8 จัดซ้ือวัสดุ

การเกษตร  
3 รายการ 

๒๑๒,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง 
 

ราน เจ.พี.ฟารมช็อป 
204,000 

ราน เจ.พี.ฟารมช็อป 
204,000 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 09/2561 
15 ธันวาคม 2560 

งบยุทธศาสตร 

9 จัดซ้ือวัสดุ
สํานักงาน  
5 รายการ 

5,264 - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท บานเคร่ือง
เขียน จํากัด 

5,264 

บริษัท บานเคร่ือง
เขียน จํากัด 

5,264 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 10/2561 
6 ธันวาคม 2560 

10 
 

 

จางเหมาบริการ 
ปรับปรุงศาลพระ
ภูมิ 

8,000 - เฉพาะเจาะจง 
 

นายนันทวัฒน  ชูวงศ 
8,000 

นายนันทวัฒน  ชูวงศ 
8,000 

มีอาชีพ
รับจาง
โดยตรง 

บส 11/2561 
13 ธันวาคม 

2560 
 
 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ   2561 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพังงา 
 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

11 
 

 

จัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร 
(หมึก 5 รายการ) 

29,934 - เฉพาะเจาะจง 
 

รานพังงา ไอที แอนด
แอ็คเซซโซรี พาท 

29,934 

รานพังงา ไอที แอนด
แอ็คเซซโซรี พาท 

29,934 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 12/2561 
8 ธันวาคม 2560 

12 จัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร 
(โปรแกรม) 

7,600 - เฉพาะเจาะจง 
 

รานพังงา ไอที แอนด
แอ็คเซซโซรี พาท 

7,600 

รานพังงา ไอที แอนด
แอ็คเซซโซรี พาท 

7,600 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 13/2561 
18 ธันวาคม 

2560 
13 ซอมบํารุงรถยนต 

ทะเบียน นข 
1064 พังงา 

7,604.49 - เฉพาะเจาะจง หจก. โตโยตาผู
จําหนายโตโยตาพังงา 

7,649.49 

หจก. โตโยตาผู
จําหนายโตโยตาพังงา 

7,649.49 

มีประสบการณ
และผลงาน

ลักษณะเดียวกัน 

บส 14/2561 
21 ธันวาคม 

2560 
14 จัดซ้ือครุภัณฑ

การเกษตร 2 
รายการ 

       

 - เคร่ืองทางปาลมฯ  
  จํานวน 5  ชุด 

380,000 384,000 e-bidding 1. หจก. สิงหทอง   
แมชชินเนอร่ี      
แอนด ทูล 
360,000 

 
2. หจก. พี.เค. 
อุตสาหกรรม 
400,000 

หจก. สิงหทอง       
แมชชินเนอร่ี      
แอนด ทูล 
360,000 

 

เปนผูเสนอ
ราคาตํ่าสุด 
ถูกตองตาม

เงื่อนไข 
อยูในวงเงิน
งบประมาณ 

สัญญาเลขท่ี 
155/2561     
ลงวันท่ี 16 

มกราคม 2561 
 
 
 

งบยุทธศาสตร 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ   2561 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพังงา 
 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

 - เคร่ืองผสมอาหาร 
  สัตว  
  จํานวน 3 ชุด 

300,000 300,000 e-bidding 1. หจก. สิงหทอง   
แมชชินเนอร่ี      
แอนด ทูล 
255,000 

 
2. หจก. พี.เค. 
อุตสาหกรรม 
234,000 

หจก. พี.เค. 
อุตสาหกรรม 
234,000 

เปนผูเสนอ
ราคาตํ่าสุด 
ถูกตองตาม

เงื่อนไข 
อยูในวงเงิน
งบประมาณ 

สัญญาเลขท่ี 
163/2561     
ลงวันท่ี 24 

มกราคม 2561 
 
 
 

งบยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


