
แผน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน 

(หน่วยนับ)
จัดหาโดยใช้วิธี

ประกาศประมูล
ราคา ประกวดราคา

ลงนามใน
สัญญา

การส่งมอบ  เงินงบประมาณ

เงินนอก
งบประมาณ

หรือเงิน
สมทบ

(วันเดือนปี) (วันเดือนปี) (วันเดือนปี)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน
 2ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)

1 คัน
ประกวดราคา 
(e-bidding)

29 พ.ย.-7 ธ.ค. 60  26 ธ.ค. 60  28 ธ.ค. 60 687,500.00    ✓

2 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จัดซ้ือท่ีกักสุนัขเคล่ือนท่ี 5 ชุด เฉพาะเจาะจง  20 ธ.ค. 60  19 ม.ค. 61 50,000.00      ✓

3 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ จัดซ้ือเคร่ืองสับหญ้า 1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง  22 ธ.ค. 60  22 ม.ค. 61 350,000.00    ✓

4
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเหมาะสม

จัดซ้ือเคร่ืองสับหญ้า 7 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง  22 ธ.ค. 60  22 ม.ค. 61 50,000.00      ✓

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  กรมปศุสัตว์  จังหวัดสกลนคร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการด าเนินการหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การเบิกจ่าย

ล าดับท่ี 
เป็นไป

ตามแผน 
(/)

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

(/)



แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ
1 เคร่ืองอัดก้อน สอบราคา 840,000.00       840,000.00       ✓ -             -         บริษัทขันวิชัยจักรกล จ ากัด
2 เคร่ืองผสมอาหารขนาดเล็ก เคล่ือนท่ีได้ สอบราคา 550,000.00       545,000.00       ✓ 5,000.00      0.91       บริษัทขันวิชัยจักรกล จ ากัด
3 เคร่ืองผสมอาหารขนาดเล็ก ติดต้ังกับท่ี สอบราคา 400,000.00       399,000.00       ✓ 1,000.00      0.25       บริษัทขันวิชัยจักรกล จ ากัด
4 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา 50,000.00         50,000.00        ✓ -             -         ร้านย่ิงเจริญ
5 จ้างเหมาจัดงานมหกรรม ตกลงราคา 500,000.00       500,000.00       ✓ -             -         ร้าน ส.บรรณวิชญ์
6 ซ้ือวัสดุส านักงาน ตกลงราคา 86,000.00         86,000.00        ✓ -             -         บริษัท เพ่ิมสุข59 จ ากัด
7 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง e-bidding 2,400,300.00     1,818,900.00    ✓ 581,400.00   24.22      หจก. กันยายเทรดด้ิง (1993)
8 จ้างท ากระสอบปุ๋ยคอกพลาสติกสาน e-bidding 2,084,630.00     1,203,980.00    ✓ 880,650.00   42.24      หจก. นครสกลการเกษตร
9 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนา ตกลงราคา 200,000.00       200,000.00       ✓ -             -         ร้านภูวิว
10 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ e-bidding 2,489,000.00     2,010,750.00    ✓ 478,250.00   19.21      เพ่ิมทรัพย์เจริญภัณฑ์
11 ซ้ือท่อนพันธ์ุหญ้า e-bidding 188,500.00       164,937.50       ✓ 23,562.50     12.50      ณฏฐพลย่ิงเจริญภัณฑ์
12 จ้างเหมาท าเอกสาร บัญชีฟาร์ม ตกลงราคา 481,000.00       481,000.00       ✓ -             -         สมศักด์ิการพิมพ์
13 จ้างเหมาเจาะบ่อน้ าพร้อมอุปกรณ์ สอบราคา 810,000           733,050.00       ✓ 76,950         9.50       หจก. พรรณาสายน้ าอูน
14 ซ้ือวัสดุก่อสร้างคอกมาตรฐาน e-bidding 7,900,000         7,399,980.00    ✓ 500,020       6.33       หจก.กันยาเทรดด้ิง (1993)
15 ซ้ือวัสดุจัดท าบ่อแก๊สชีวภาพ สอบราคา 634,500           598,482.00       ✓ 36,018         5.68       หจก.สมใจนึกอินเตอร์
16 จ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สอบราคา 649,000           405,000.00       ✓ 244,000       37.60      หจก. พิทักษ์ โทเท่ิล โซลูช่ัน

17 ซ้ือวัสดุการเกษตร e-bidding 2,214,000         1,440,720.00    ✓ 773,280       34.93      หจก. วิชัยฟาร์มการเกษตร,ร้านณฏฐพล
ย่ิงเจริญภัณฑ์,หจก.นครสกลการเกษตร

18 จัดซ้ือโคแม่พันธ์ุ e-bidding 6,480,000         6,471,900.00    ✓ 8,100          0.13       หจก. วิชัยฟาร์มการเกษตร
19 จ้างเหมาพัฒนาการเล้ียงโคเน้ือจัดต้ังเป็นหมู่บ้านโคขุน e-bidding 3,500,000         3,460,000.00    ✓ 40,000         1.14       หจก.ย่ิงเจริญช านาญกิจ
20 ซ้ือรถยนต์บรรทุก 4 ประตู e-bidding 900,000           860,000.00       ✓ 40,000         4.44       บริษัทโตโยต้าสกลนครจ ากัด
21 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตกลงราคา 306,400           306,400.00       ✓ -             -         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพ่ิมทรัพย์เจริญภัณฑ์
22 ซ้ือเคร่ืองอัดฟ่อน e-bidding 16,200,000       13,770,000.00   ✓ 2,430,000     15.00      หจก. ปสกลก่อสร้าง

ประหยัด
งบประมาณ 

(บาท)

 คิดเป็น
ร้อยละ

ผู้รับการคัดเลือก

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปี พ.ศ. 2560

งานแล้วเสร็จภายในปี 
2560ล าดับ

ท่ี
งาน/โครงการ/รายการ

วิธีการจัดซ้ือจัด
จ้าง

 งบประมาณท่ี
ได้รับอนุมัติ

 งบประมาณท่ี
จัดซ้ือ/จัดจ้างได้



แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ 

(บาท)

 คิดเป็น
ร้อยละ

ผู้รับการคัดเลือก
งานแล้วเสร็จภายในปี 

2560ล าดับ
ท่ี

งาน/โครงการ/รายการ
วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง
 งบประมาณท่ี
ได้รับอนุมัติ

 งบประมาณท่ี
จัดซ้ือ/จัดจ้างได้

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน ตกลงราคา 250,000.00       250,000.00       ✓ -             -         บริษัท เพ่ิมสุข59 จ ากัด
24 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา 100,000.00       100,000.00       ✓ -             -         บริษัท เพ่ิมสุข59 จ ากัด

25 จ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ e-bidding 27,272,300.00   27,142,494.83   ✓ 129,805       0.48       
บริษัท เอ แอล เค เอ็กเซเลนซ่ี กรุ๊ป 
จ ากัด

26 วัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองจักรโรงฆ่าสัตว์ e-bidding 4,888,800.00     4,887,505.17    ✓ 1,295          0.03       
บริษัท เอ แอล เค เอ็กเซเลนซ่ี กรุ๊ป 
จ ากัด

27 ซ้ือรถห้องเย็นขนส่งสินค้าขนาดเล็ก จ านวน 2 คัน e-bidding 1,600,000.00     1,598,580.00    ✓ 1,420          0.09       บริษัทคุณาไทยจ ากัด
28 ซ้ือรถห้องเย็นขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ จ านวน 1 คัน e-bidding 8,000,000.00     7,939,400.00    ✓ 60,600         0.76       บริษัทคุณาไทยจ ากัด
29 ประชาสัมพันธ์ทางส่ือ/วิทยุ/ทีวี/แผ่นป้ายบิลบอร์ด e-bidding 500,000.00       500,000.00       ✓ -             -         หจก. ย่ิงเจริญช านาญกิจ

30
จัดหาอุปกรณ์ประจ าศูนย์แสดงสินค้าและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เน้ือโคขุน

ตกลงราคา 1,500,000.00     1,449,000.00    ✓ 51,000         3.40       ห้างหุ้นส่วนจ ากัดดีทรัพย์รุ่งเรืองร้อยเอ็ด

31
จ้างเหมาจัดงานโคขุนคุณภาพกลุ่มจังหวัดสนุก เพ่ือ
ส่งเสริมการบริโภคและจ าหน่าย

e-bidding 3,000,000.00     2,950,000.00    ✓ 50,000         1.67       บริษัท ฮับทีวี จ ากัด

32 จ้างเหมาเจาะบ่อน้ า พร้อมอุปกรณ์ สอบราคา 1,400,000         1,390,000        ✓ 10,000         0.71       หจก. ย่ิงเจริญช านาญกิจ
33 ซ้ือถังหมักอาหารสัตว์ ตกลงราคา 441,000           441,000           ✓ -             -         ร้านบางกอกวัสดุก่อสร้าง
34 จ้างเหมาท าป้ายและส่ือประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา 450,000           450,000           ✓ -             -         พี.พี.อิงค์เจ็ท
35 จ้างเหมาท าป้ายและส่ือประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา 150,000           150,000           ✓ -             -         พี.พี.อิงค์เจ็ท
36 ซ้ือวัสดุการเกษตร e-bidding 2,940,800         2,599,250        ✓ 341,550       11.61      ร้านกระต่ายทองการเกษตร
37 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง สอบราคา 550,000           548,000           ✓ 2,000          0.36       หจก. กันยายเทรดด้ิง (1993)
38 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม ตกลงราคา 30,000             30,000            ✓ -             -         ร้านภูวิว
39 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตกลงราคา 175,000           175,000           ✓ -             -         หจก.ศักขรินทร์แทรเวล
40 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตกลงราคา 175,000           175,000           ✓ -             -         น.ส.ดาวพระเสาร์ ประมาปี
41 จ้างเหมาเก็บข้อมูล ตกลงราคา 250,000           250,000           ✓ -             -         น.ส.พลอยไพลิน นารินรักษ์
42 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตกลงราคา 175,000           175,000           ✓ -             -         น.ส.ดาวพระเสาร์ ประมาปี
43 ซ้ือท่อนพันธ์ุหญ้า ตกลงราคา 259,000           259,000           ✓ -             -         ร้านกระต่ายทองการเกษตร
44

จ้างเหมาจัดงานมหกรรมขับเคล่ือนเน้ือ/นม/ไข่วิถี
อินทรีย์เพ่ือสุขภาพผู้บริโภค สอบราคา 1,040,000         1,020,000        ✓ 20,000         1.92       หจก. ย่ิงเจริญช านาญกิจ



แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ 

(บาท)

 คิดเป็น
ร้อยละ

ผู้รับการคัดเลือก
งานแล้วเสร็จภายในปี 

2560ล าดับ
ท่ี

งาน/โครงการ/รายการ
วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง
 งบประมาณท่ี
ได้รับอนุมัติ

 งบประมาณท่ี
จัดซ้ือ/จัดจ้างได้

45 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สอบราคา 821,000.00       812,000.00       ✓ 9,000.00      1.10       บริษัท สกลนครนิสสัน เซลส์ จ ากัด
46 ซ้ือวัสดุส านักงาน ตกลงราคา 165,000.00       165,000.00       ✓ -             -         บริษัท เพ่ิมสุข59 จ ากัด

47
จ้างท าเอกสารและป้ายไวนิล ส าหรับฝึกอบรมเกษตรกร
 smart farmer ต้นแบบ

ตกลงราคา 28,900.00         28,900.00        ✓ -             -         ร้านพีพีอิงค์เจ็ท, ร้านภูวิว

48 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ตกลงราคา 48,130.00         48,130.00        ✓ -             -         บริษัท เพ่ิมสุข59 จ ากัด

49 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตกลงราคา 304,060.00       304,060.00       ✓ -             -         
ร้านณฏฐพลย่ิงเจริญภัณฑ์,ร้านเพ่ิม
ทรัพย์เจริญภัณฑ์

50 ซ้ือวัสดุการเกษตร (ไก่ไข่ และอาหารไก่ไข่) สอบราคา 508,000.00       508,000.00       ✓ -             -         เพ่ิมทรัพย์เจริญภัณฑ์
51 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ตกลงราคา 40,000.00         40,000.00        ✓ -             -         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสมใจนึกอินเตอร์
52 ซ้ือวัสดุการเกษตร ตกลงราคา 124,960.00       124,960.00       ✓ -             -         ไพโรจน์การเกษตร 2008
53 ซ้ือวัสดุวิทยุและไฟฟ้า ตกลงราคา 12,600.00         12,600.00        ✓ -             -         ร้านเพชรเจริญ

54 ซ้ือบ่อแก๊สชีวภาพแบบถุงหมัก PVC ตกลงราคา 13,000.00         13,000.00        ✓ -             -         ร้านณฏฐพลย่ิงเจริญภัณฑ์

55
ซ้ือเคร่ืองพ่นยาฆ่าเช้ือแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดต้ังพ้ืน
 ขนาด 4.8 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์

ตกลงราคา 19,000.00         19,000.00        ✓ -             -         ร้านณฏฐพลย่ิงเจริญภัณฑ์

56 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตกลงราคา 30,000.00         30,000.00        ✓ -             -         นายถิรนันท์  ยางธิสาร
57 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตกลงราคา 15,580.00         15,580.00        ✓ -             -         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสมใจนึกอินเตอร์
58 ซ้ือวัสดุการเกษตร ตกลงราคา 50,000.00         50,000.00        ✓ -             -         ไพโรจน์การเกษตร 2008
59 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ ตกลงราคา 122,000.00       122,000.00       ✓ -             -         เพ่ิมทรัพย์เจริญภัณฑ์
60 ซ้ือวัสดุการเกษตร ตกลงราคา 150,000.00       150,000.00       ✓ -             -         ไพโรจน์การเกษตร 2008

107,462,460.00 100,667,559.50 -         -         6,794,900.50 6.32       



อันดับ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง
ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

 ราคาจัดซ้ือจัด
จ้าง

เหตุผลท่ีได้รับ
การคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีของสัญญา วันท่ีของสัญญา

1

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)

688,000.00        e-bidding บริษัท สกลนคร นิสสัน เซลส์ จ่ากัด 687,500.00      บริษัท สกลนคร นิสสัน เซลส์ จ่ากัด 687,500.00     ราคาต่่าสุด  3/2561 26 ธ.ค. 60

2 จัดซ้ือท่ีกักสุนัขเคล่ือนท่ี 50,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ออเดอร์ 66 จ่ากัด 50,000.00       บริษัท ออเดอร์ 66 จ่ากัด 50,000.00        13/2561 20 ธ.ค. 60
3 จัดซ้ือเคร่ืองสับหญ้า 350,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ย่ิงเจริญช่านาญกิจ 350,000.00      ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ย่ิงเจริญช่านาญกิจ 350,000.00     14/2561 22 ธ.ค. 60
4 จัดซ้ือเคร่ืองสับหญ้า 50,000.00          เฉพาะเจาะจง 50,000.00       50,000.00       14/2562 22 ธ.ค. 60
5

จ้างท่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ด้าน
ขบวนการกลุ่ม การจัดการเล้ียงดูควาย 100,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภูวิว 100,000.00      ร้านภูวิว 100,000.00     2/2561 28 พ.ย. 60

6
จ้างจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาในชุมชนท่ี
เก่ียวข้องกับควาย 125,000.00        

7 จ้างจัดงานมหกรรมควายประจ่าปีของจังหวัด 800,000.00        
8 ซ้ือวัสดุการเกษตร (แร่ธาตุก้อน) 100,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เพ่ิมทรัพย์เจริญภัณฑ์ 100,000.00      ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เพ่ิมทรัพย์เจริญภัณฑ์ 100,000.00     6/2561 7 ธ.ค. 60

9
จ้างท่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียง
โคด่าภูพาน

54,000.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ธนพลดีไซน์แอนด์มีเดีย 54,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ธนพลดีไซน์แอนด์มีเดีย 54,000.00       83/2561 2 เม.ย. 61

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ่ิมสุข59 จ่ากัด 50,000.00       บริษัท เพ่ิมสุข59 จ่ากัด 50,000.00       79/2561 2 เม.ย. 61

11 จ้างท่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม การจัดการเล้ียงดู การให้
อาหารการปลูกพืชอาหารสัตว์

18,000.00          เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สมศักด์ิการพิมพ์ กรุ๊ป 18,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สมศักด์ิการพิมพ์ 18,000.00       

5/2561
28 พ.ย. 60

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ่ิมสุข59 จ่ากัด 30,000.00       บริษัท เพ่ิมสุข59 จ่ากัด 30,000.00       28/2561 16 ม.ค. 61
13 ซ้ือวัสดุการเกษตร (พันธ์ุไก่งวง) 480,000.00        เฉพาะเจาะจง นางดวงดาว  สอนพิมพ์ 480,000.00      นางดวงดาว  สอนพิมพ์ 480,000.00     55/2561 28 ก.พ. 61

14 ซ้ือวัสดุการเกษตร (ถังน่้า ถังอาหาร) 48,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านณฏฐพลย่ิงเจริญภัณฑ์ 48,000.00       ร้านณฏฐพลย่ิงเจริญภัณฑ์ 48,000.00       53/2561 28 ก.พ. 61

15 ซ้ือวัสดุการเกษตร (อาหารไก่งวงระยะแรก) 108,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เพ่ิมทรัพย์เจริญภัณฑ์ 108,000.00      ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เพ่ิมทรัพย์เจริญภัณฑ์ 108,000.00     54/2561 28 ก.พ. 61
16 จ้างท่าเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้เล้ียงไก่งวง 10,000.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สมศักด์ิการพิมพ์ 10,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สมศักด์ิการพิมพ์ 10,000.00       5/2561 28 พ.ย. 60
17 จ้างจัดงานวันไก่งวง ของดีเมืองสกลนคร 437,800.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด กรวิรัตน์กรุ๊ป 437,800.00      ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด กรวิรัตน์กรุ๊ป 437,800.00     12/2561 20 ธ.ค. 61
18 ซ้ือวัสดุก่อสร้างสนับสนุนฟาร์มสาธิต 555,000.00        e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ชัยมงคลมหานครก่อสร้าง 488,400.00      ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ชัยมงคลมหานครก่อสร้าง 488,400.00     61/2561 19 มี.ค. 61

19
จ้างท่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกรกลุ่มผู้เล้ียงแม่โคพันธ์ุลูกผสม

125,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภูวิว 125,000.00      ร้านภูวิว 125,000.00     34/2561 29 ม.ค. 61

20 จ้างท่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกรกลุ่มผู้เล้ียงแม่โคพันธ์ุพ้ืนเมือง

175,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภูวิว 175,000.00      ร้านภูวิว 175,000.00     34/2561 29 ม.ค. 61

21 ซ้ือยาถ่ายพยาธิโคเน้ือ 960,000.00        e-bidding บริษัท วิกรมวาณิช จ่ากัด 885,120.00      บริษัท วิกรมวาณิช จ่ากัด 885,120.00     ราคาต่่าสุด 37/2561 26 ก.พ. 61
22 จ้างท่าเอกสารทะเบียนประวัติโคเน้ือ 35,000.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สมศักด์ิการพิมพ์ กรุ๊ป 35,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สมศักด์ิการพิมพ์ กรุ๊ป 35,000.00       35/2561 30 ม.ค. 61

23 จ้างจัดงานมหกรรมการผลิต การบริโภคเน้ือโคขุนคุณภาพ 1,612,000.00     e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด กรวิรัตน์กรุ๊ป 1,599,000.00   ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด กรวิรัตน์กรุ๊ป 1,599,000.00   
ราคาต่่าสุด+

คะแนนพิจารณา
76/2561 11 เม.ย. 61

24 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,200,000.00     e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด กันยาเทรดด้ิง (1993) 999,000.00      ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด กันยาเทรดด้ิง (1993) 999,000.00     ราคาต่่าสุด 51/2561 19 มี.ค. 61
25 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ่ิมสุข59 จ่ากัด 15,000.00       บริษัท เพ่ิมสุข59 จ่ากัด 15,000.00       47/2561 12 ก.พ. 61

e-bidding
ราคาต่่าสุด+

คะแนนพิจารณา

รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด กรวิรัตน์ กรุ๊ป 914,900.00      ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด กรวิรัตน์ กรุ๊ป 914,900.00     38/2561 13 ก.พ. 61
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