
 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ   2561 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพังงา 
 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 จางเหมาบริการ
ปรับปรุงซอมแซม
หองนํ้า 

232,000 ๒32,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง 
 

ราน สาธิตกอสรางและ
การคา 

232,000 

ราน สาธิตกอสราง
และการคา 
232,000 

มีอาชีพ
รับจาง
โดยตรง 

สัญญา 1/2561 
10 มกราคม 

2561 
 

2 
 
 
 

จัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร(หมึก) 
 

6,600 - เฉพาะเจาะจง 
 

รานพังงา ไอที แอนด
แอ็คเซซโซรี พาท 

6,600 

รานพังงา ไอที แอนด
แอ็คเซซโซรี พาท 

6,600 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 15/2561 
29 มกราคม 

2561 

3 จัดซ้ือวัสดุเวชภัณฑ
(ยาสัตว 2 รายการ) 

19,110 - เฉพาะเจาะจง 
 

รานทับปุดสัตวแพทย 
19,110 

รานทับปุดสัตวแพทย 
19,110 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 16/2561 
6 กุมภาพันธ 

2561 
4 จัดซ้ือวัสดุ

สํานักงาน 15 
รายการ 

19,562 - เฉพาะเจาะจง บริษัท บานเคร่ือง
เขียน จํากัด 
19,562 

บริษัท บานเคร่ือง
เขียน จํากัด 
19,562 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 17/2561 
6 กุมภาพันธ 

2561 
5 ซอมบํารุงรถยนต

ราชการ บฉ 6161 
พังงา 

7,300 - เฉพาะเจาะจง อูพรการชาง 
7,300 

อูพรการชาง 
7,300 

มีประสบการณ
และผลงาน
ลักษณะ
เดียวกัน 

บส 18/2561 
28 กุมภาพันธ 

2561 

6 จัดซ้ือวัสดุโฆษณา
และเผยแพร 

24,500 - เฉพาะเจาะจง หจก. ศิวกรแอนด
สุนทร เอ็นจิเนียร่ิง 

24,500 

หจก. ศิวกรแอนด
สุนทร เอ็นจิเนียร่ิง 

24,500 

มีประสบการณ
และผลงาน
ลักษณะ
เดียวกัน 

บส 19/2561 
2 มีนาคม 2561 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ   2561 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพังงา 
 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

7 จัดซื้อวัสดุการเกษตร       
(ถังพลาสติกพรอม
ฝาลอค)          
จํานวน 17 ใบ 

13,600 - เฉพาะเจาะจง รานทับปุดสัตวแพทย 
13,600 

รานทับปุดสัตวแพทย 
13,600 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 20/2561 
28 กุมภาพันธ 

2561 

8 วัสดุการเกษตร  
(วัตถุดิบอาหารสัตว 
10 รายการ) 

6,395 - เฉพาะเจาะจง รานทับปุดสัตวแพทย 
6,395 

รานทับปุดสัตวแพทย 
6,395 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 21/2561 
12 กุมภาพันธ 

2561 
9 จัดซ้ือวัสดุเวชภัณฑ

(ยาสัตว 2 รายการ) 
20,900 - เฉพาะเจาะจง 

 
โรงพยาบาลสัตว       
ศิริราษฎรอาวลึก 

20,900 

โรงพยาบาลสัตว      
ศิริราษฎรอาวลึก 

20,900 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 22/2561 
12 มีนาคม 2561 

10 จัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะ(ยาง
รถยนต 3 คัน 

36,960 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ประเสริฐยาง
ทอง จํากัด 
36,960 

บริษัท ประเสริฐยาง
ทอง จํากัด 
36,960 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 23/2561 
14 มีนาคม 2561 

11 ซอมบํารุงรถยนต
ราชการ ม 1141 
พังงา 

8,640 - เฉพาะเจาะจง รานเบ้ิมการไฟฟา 
8,640 

รานเบ้ิมการไฟฟา 
8,640 

มีประสบการณ
และผลงาน
ลักษณะ
เดียวกัน 

บส 24/2561 
14 มีนาคม 2561 

12 จัดซื้อวัสดุการเกษตร       
(วัตถุดิบอาหารสัตว      
จํานวน 11 รายการ 

164,000 166,600 เฉพาะเจาะจง รานเยาวภาฟารม 
163,400 

รานเยาวภาฟารม 
163,400 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 25/2561 
20 มีนาคม 2561 

 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ   2561 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพังงา 
 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

13 วัสดุการเกษตร  
อาหารไก+ยาสัตว 

65,647 - เฉพาะเจาะจง รานทับปุดสัตวแพทย 
65,643 

รานทับปุดสัตวแพทย 
65,643 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 26/2561 
21 มีนาคม 2561 

14 วัสดุการเกษตร 
ไกไข 2,180 ตัว 

261,600 270,320 เฉพาะเจาะจง ฟารมปริญญาฟารม 
261,600 

ฟารมปริญญาฟารม 
261,600 

มีอาชีพเปนผู
จําหนาย
โดยตรง 

บส 27/2561 
21 มีนาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


