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14/2563 1-ก.ค.-63 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน กรกฎำคม 
2563 - กันยำยน 2563 3.00 เดือน

งบกลุ่ม
30,000.00 30,000.00

อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

15/2563 1-ก.ค.-63 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 53,589.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 1.00 เดือน งบกรม 53,589.00 53,589.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

76/2563 1-ก.ค.-63
จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ OKI B472) จ ำนวน 1 เคร่ือง 
(หมำยเลขครุภัณฑ์ 0154-13-10-010-0199/60) 1,070.00       

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ค่ำบริกำรซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ OKI B472 
จ ำนวน 1 เคร่ือง (หมำยเลขครุภัณฑ์ 
0154-13-10-010-0199/60)
- ท ำควำมสะอำดตัวเคร่ืองและอุปกรณ์

1.00 เคร่ือง งบกรม 1,070.00                          1,070.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

3-ก.ค.-63 จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม จ ำนวน 1 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 4,000.00       ว119 ร้ำนมยุรีก๊อปป้ี ร้ำนมยุรีก๊อปป้ี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เอกสำรคู่มือเพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรมผู้ประกอบกำร
หลักสูตรช้ีแจงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพ่ือ
จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ พ.ศ.2559ฯ จ ำนวน 100 เล่ม

40.00 เล่ม งบกรม 4,000.00                          4,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 12 เลขท่ี 11

3-ก.ค.-63 จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม จ ำนวน 1 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 2,100.00       ว119 ร้ำนมยุรีก๊อปป้ี ร้ำนมยุรีก๊อปป้ี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เอกสำรคู่มือเพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรมโครงกำรอบรม
ผู้ประกอบกำรหลักสูตรส่งเสริมสถำนประกอบกำรท่ี
จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ให้ได้รับกำรรับรองโครงกำรปศุสัตว์
OK จ ำนวน 30 เล่ม

70.00 เล่ม งบกรม 2,100.00                          2,100.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 12 เลขท่ี 23

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฏำคม 2563

กจ 0008/-ลว
 3 ก.ค. 2563

กจ 0008/-ลว
 3 ก.ค. 2563
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฏำคม 2563

77/2563 10-ก.ค.-63 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 2 รำยกำร 1,080.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท โดยนำยกิริยำ สุวรรณมิสะระ ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท โดยนำยกิริยำ สุวรรณมิสะระ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำรปศุสัตว์ร่วมใจก ำจัด
ภัยโรคพิษสุนัขบ้ำ ขนำด 120*200 ซม.

240.00 ป้ำย งบกรม
1,080.00 1,080.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ป้ำยไวนิลโครงกำรปศุสัตว์ร่วมใจก ำจัดภัยโรคพิษสุนัข
บ้ำขนำด 200*300 ซม.

600.00 ป้ำย
ร้ำนป.ป้ำย

1,940.00

ร้ำนแบงค์สต๊ิกเกอร์

2,040.00

78/2563 10-ก.ค.-63 วัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 67,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ยำสลบ Tiletamin และ Zolazapam ชนิดเข้มข้น 1,850.00 ขวด งบกรม 67,500.00 67,500.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ยำฉีด Xylazine hydrochloride 355.00 ขวด ร้ำนวำสินเวชภัณฑ์
ยำห้ำมเลือด Tranexamic acid ชนิดฉีด 60.00 หลอด 69,895.00

วัสดุเย็บแผลท่ีละลำยได้เอง (Polyglycolic Acid PGA USP 2/0 3,200.00 ม้วน ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ

วัสดุเย็บแผลท่ีละลำย ได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut USP 0 ) แบบซอง 65.00 ซอง 68,100.00
วัสดุเย็บแผลท่ีละลำย ได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut USP 1 ) แบบซอง 70.00 ซอง
วัสดุเย็บแผลท่ีละลำย ได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic 
Catgut USP 2/0 ) แบบซอง

60.00 ซอง

กระบอกฉีดยำพลำสติก ขนำดบรรจุ 3 มิลลิลิตร บรรจุ 100 ช้ิน 230.00 กล่อง
เข็มเย็บแผลโค้งปลำยกลม เบอร์ 32 บรรจุ 12 ช้ิน 220.00 แพ็ค
เข็มเย็บแผลโค้งปลำยเหล่ียม เบอร์32 บรรจุ 12 ช้ิน 220.00 แพ็ค
หน้ำกำกอนำมัยในสังเครำะห์ 3 ช้ัน 525.00 กล่อง

79/2563 10-ก.ค.-63 จ้ำงเหมำท ำแผ่นพับ/ใบปลิวประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 9,320.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมยุรี ก๊อปป้ี  โดยนำงมยุรี รุ่งรัตนพงษ์พร ร้ำนมยุรี ก๊อปป้ี  โดยนำงมยุรี รุ่งรัตนพงษ์พร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฏำคม 2563

แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้ำ เป็นกระดำษอำร์ตมัน 160 แกรม 
ขนำด A4 3 พับพิมพ์ส่ีสี 2 หน้ำ

20.00 แผ่น งบกรม
9,320.00 9,320.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ใบปลิวพระรำชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ.2535 เป็น
กระดำษอำร์ตมัน 160 แกรม ขนำด A4 พิมพ์ส่ีสี 2 
หน้ำ

20.00 แผ่น
ร้ำนเอ๋ก๊อปป้ี เซอร์วิส โดยสุดำ ผ่องใส

9,653.00

ร้ำนท็อปก็อปป้ี โดยนำงสมศรี ต้ังกำญจนยืนยง

9,786.00

80/2563 14-ก.ค.-63
จ้ำงเหมำท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมและป้ำย
ฝึกอบรม จ ำนวน 2 รำยกำร

54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท โดยนำยกิริยำ สุวรรณมิสะระ ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท โดยนำยกิริยำ สุวรรณมิสะระ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ป้ำยไวนิลฝึกอบรมเกษตรกร ขนำด 200*400 cm. 4
 ป้ำย

1,000.00 ป้ำย งบกลุ่ม
54,000.00 54,000.00

อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม จ ำนวน 5 หลักสูตร 
500เล่ม

100.00 เล่ม
ร้ำน แบงค์สต๊ิกเกอร์

59,000.00
ร้ำนอำร์ต อิงค์เจท

61,900.00
81/2563 15-ก.ค.-63 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 2 เคร่ือง 94,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวีรยุทธแอร์ โดยนำงสำวรัชนีวรณ วิษณุวงษ์ ร้ำนวีรยุทธแอร์ โดยนำงสำวรัชนีวรณ วิษณุวงษ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เคร่ืองปรับอำกำศ ย่ีห้อโฟกัส ขนำด 36160 BTU รุ่น
 AFT36+CSE36 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ประหยัด
ไฟเบอร์ 5 น้ ำยำแอร์ R 410

47,000.00 เคร่ือง งบกรม 94,000.00 94,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม2562

81-1/2563 15-ก.ค.-63 วัสดุเวชภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 14,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ยำปฏิชีวนะ cephaoexin 500 ชนิดเม็ดแป้ง 390.00 กระปุก งบกรม 14,950.00 14,950.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ยำสลบ Tiletamin และ Zolazapam ชนิดเข้มข้น 1,850.00 ขวด ร้ำนวำสินเวชภัณฑ์
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฏำคม 2563

ยำฉีด Xylazine hydrochloride 355.00 ขวด 15,600.00

ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ

15,250.00

82/2563 15-ก.ค.-63 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ไก่พันธ์ุพ้ืนเมือง เพศผู้ 180.00 ตัว งบกรม 7,200.00 7,200.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ไก่พันธ์ุพ้ืนเมือง เพศเมีย 180.00 ตัว ร้ำน ส.เจริญ

7,400.00

ร้ำนหินดำดอำหำรสัตว์

7,600.00

83/2563 15-ก.ค.-63

จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ OKI B472, B412) จ ำนวน 2 เคร่ือง 
(หมำยเลขครุภัณฑ์ 0154-13-10-010-0200/60, 
0154-13-10-010-0380/59)

1,960.00       

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ค่ำบริกำรซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ OKI B472 จ ำนวน 1 
เคร่ือง (หมำยเลขครุภัณฑ์ 0154-13-10-010-0200/60) - ท ำควำม
สะอำดตัวเคร่ืองและอุปกรณ์

1.00 เคร่ือง งบกรม 1,960.00                          1,960.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ค่ำบริกำรซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ OKI B412 จ ำนวน 1 
เคร่ือง (หมำยเลขครุภัณฑ์ 0154-13-10-010-0380/59) – ท ำควำม
สะอำดตัวเคร่ืองและอุปกรณ์

1.00 เคร่ือง

ชุดเฟืองฟีดกระดำษ เคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ OKI B412 จ ำนวน 1 
เคร่ือง (หมำยเลขครุภัณฑ์ 0154-13-10-010-0380/59)

1.00 ชุด

84/2563 15-ก.ค.-63 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 1 รำยกำร 600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท โดยนำยกิริยำ สุวรรณมิสะระ ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท โดยนำยกิริยำ สุวรรณมิสะระ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ป้ำยไวนิลโครงกำรปศุสัตว์เคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติฯ 
ขนำด 200*300

600.00 ป้ำย งบกรม
600.00 600.00

อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่



 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/
จ้ำง

วันท่ีส่ังซ้ือ/
จ้ำง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำ/หน่วย หน่วยนับ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / 
จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฏำคม 2563

84-1/2563 15-ก.ค.-63 จ้ำงเหมำท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมยุรี ก๊อปป้ี  โดยนำงมยุรี รุ่งรัตนพงษ์พร ร้ำนมยุรี ก๊อปป้ี  โดยนำงมยุรี รุ่งรัตนพงษ์พร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้ำ เป็นกระดำษอำร์ตมัน 160 แกรม 
ขนำด A4 3 พับพิมพ์ส่ีสี 2 หน้ำ

20.00 แผ่น งบกรม
1,400.00 1,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

85/2563 20-ก.ค.-63 เช่ำสถำนท่ีฝึกอบรม จ ำนวน 1 แห่ง 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์.เอส.โฮเต็ล จ ำกัด บริษัท อำร์.เอส.โฮเต็ล จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำสถำนท่ีฝึกอบรม จ ำนวน 1 แห่ง 15,000.00 แห่ง งบกรม 15,000.00 15,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
มนต์เสน่ห์ รีเวอร์ แคว รีสอร์ท แอนสปำ

50,000.00
Ananta River Hills Resort

65,000.00

86/2563 23-ก.ค.-63
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน  จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศุภเกียรติ โนทวงค์ นำยศุภเกียรติ โนทวงค์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน โดยเดินทำง
จำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี ไปศูนย์เรียนรู้
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
ด้ำนปศุสัตว์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี ใน
วันท่ี 29 ก.ค.2563 เดินทำงไป-กลับ ทะเบียน 
36-0044 กจ. จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 คัน งบกลุ่ม

7,500.00 7,500.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
นำธงชัย เสลำหอม

7,500.00



 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/
จ้ำง

วันท่ีส่ังซ้ือ/
จ้ำง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำ/หน่วย หน่วยนับ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / 
จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฏำคม 2563

นำยชยำงกูร คงประชำ

7,500.00
นำยเกียรติขจร กล่อมเกล้ียง

7,500.00

86-1/2563 23-ก.ค.-63
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน  จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยเกียรติขจร กล่อมเกล้ียง
นำยศุภเกียรติ โนทวงค์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน โดยเดินทำง
จำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี ไปศูนย์เรียนรู้
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
ด้ำนปศุสัตว์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี ใน
วันท่ี 29 ก.ค.2563 เดินทำงไป-กลับ ทะเบียน 
36-0029 กจ. จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 คัน งบกลุ่ม

7,500.00 7,500.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
นำธงชัย เสลำหอม

7,500.00
นำยชยำงกูร คงประชำ

7,500.00

86-2/2563 23-ก.ค.-63
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน  จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศรัณย์ ใจกล้ำ นำยศรัณย์ ใจกล้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม



 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/
จ้ำง

วันท่ีส่ังซ้ือ/
จ้ำง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำ/หน่วย หน่วยนับ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / 
จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฏำคม 2563

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน โดยเดินทำง
จำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี ไปศูนย์เรียนรู้
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
ด้ำนปศุสัตว์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี ใน
วันท่ี 29 ก.ค.2563 เดินทำงไป-กลับ ทะเบียน 
30-0212 กจ. จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 คัน งบกลุ่ม

7,500.00 7,500.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
นำธงชัย เสลำหอม

7,500.00
นำยชยำงกูร คงประชำ

7,500.00
นำยเกียรติขจร กล่อมเกล้ียง

7,500.00

86-3/2563 23-ก.ค.-63
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน  จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนุสรณ์ จินจำคำม นำยอนุสรณ์ จินจำคำม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน โดยเดินทำง
จำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี ไปศูนย์เรียนรู้
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
ด้ำนปศุสัตว์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี ใน
วันท่ี 29 ก.ค.2563 เดินทำงไป-กลับ ทะเบียน 
30-0341 กจ. จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 คัน งบกลุ่ม

7,500.00 7,500.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
นำธงชัย เสลำหอม

7,500.00
นำยชยำงกูร คงประชำ

7,500.00



 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/
จ้ำง

วันท่ีส่ังซ้ือ/
จ้ำง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำ/หน่วย หน่วยนับ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / 
จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฏำคม 2563

นำยเกียรติขจร กล่อมเกล้ียง
7,500.00

86-4/2563 23-ก.ค.-63
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน  จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำธงชัย เสลำหอม นำธงชัย เสลำหอม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน โดยเดินทำง
จำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี ไปศูนย์เรียนรู้
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
ด้ำนปศุสัตว์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี ใน
วันท่ี 29 ก.ค.2563 เดินทำงไป-กลับ ทะเบียน 
30-0315 กจ. จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 คัน งบกลุ่ม

7,500.00 7,500.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
นำยเกียรติขจร กล่อมเกล้ียง

7,500.00
นำยชยำงกูร คงประชำ

7,500.00

86-5/2563 23-ก.ค.-63
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน  จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชยำงกูร คงประชำ นำยชยำงกูร คงประชำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน โดยเดินทำง
จำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี ไปศูนย์เรียนรู้
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
ด้ำนปศุสัตว์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี ใน
วันท่ี 29 ก.ค.2563 เดินทำงไป-กลับ ทะเบียน 
30-0410 กจ. จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 คัน งบกลุ่ม

7,500.00 7,500.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่



 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/
จ้ำง

วันท่ีส่ังซ้ือ/
จ้ำง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำ/หน่วย หน่วยนับ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / 
จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฏำคม 2563

นำธงชัย เสลำหอม
7,500.00

นำยเกียรติขจร กล่อมเกล้ียง
7,500.00

86-6/2563 23-ก.ค.-63
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน  จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนกรณ์ วณิชชำกรกุล นำยธนกรณ์ วณิชชำกรกุล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน โดยเดินทำง
จำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี ไปศูนย์เรียนรู้
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
ด้ำนปศุสัตว์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี ใน
วันท่ี 29 ก.ค.2563 เดินทำงไป-กลับ ทะเบียน 
30-0328 กจ. จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 คัน งบกลุ่ม

7,500.00 7,500.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
นำธงชัย เสลำหอม

7,500.00
นำยชยำงกูร คงประชำ

7,500.00
นำยเกียรติขจร กล่อมเกล้ียง

7,500.00

86-7/2563 23-ก.ค.-63
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน  จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุวัฒน์ ทองขำว นำยสุวัฒน์ ทองขำว เป็นรำคำท่ีเหมำะสม



 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/
จ้ำง

วันท่ีส่ังซ้ือ/
จ้ำง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำ/หน่วย หน่วยนับ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / 
จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฏำคม 2563

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 14 ท่ีน่ังพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือน ำเกษตรกรศึกษำดูงำน โดยเดินทำง
จำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี ไปศูนย์เรียนรู้
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
ด้ำนปศุสัตว์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี ใน
วันท่ี 29 ก.ค.2563 เดินทำงไป-กลับ ทะเบียน 
30-0293 กจ. จ ำนวน 1 คัน

7,500.00 คัน งบกลุ่ม

7,500.00 7,500.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
นำธงชัย เสลำหอม

7,500.00
นำยชยำงกูร คงประชำ

7,500.00
นำยเกียรติขจร กล่อมเกล้ียง

7,500.00

24-ก.ค.-63 จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม จ ำนวน 1 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 6,000.00       ว119 ร้ำนมยุรีก๊อปป้ี ร้ำนมยุรีก๊อปป้ี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เอกสำรคู่มือเพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรมโครงกำรอบรมเกษตรกรหลักสูตร
พันธมิตรส่ิงแวดล้อมปศุสัตว์ก้ำวหน้ำ พัฒนำชุมชนกฏหมำยและข้อบังคับ
ด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับฟำร์มปศุสัตว์ จ ำนวน 60 เล่ม

100.00 เล่ม งบกรม 6,000.00                          6,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 13 เลขท่ี 28

330/2563 31-ก.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

11,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรุ่งนภำ ม่วงค ำ นำงสำวรุ่งนภำ ม่วงค ำ
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 11,800.00 11,800.00
อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

331/2563 31-ก.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 13,766.57 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอนุสรำ ทองค ำ นำงสำวอนุสรำ ทองค ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 13,766.57 13,766.57 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

กจ 0008/-ลว
 24 ก.ค. 
2563



 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/
จ้ำง

วันท่ีส่ังซ้ือ/
จ้ำง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำ/หน่วย หน่วยนับ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / 
จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฏำคม 2563

87/2563 31-ก.ค.-63 วัสดุกำรเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 86,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เกรท เวล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด บริษัท เกรท เวล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
มุ้งกันแมลงพำหนะน ำโรคกำฬโรคแอฟริกำในม้ำ 
ขนำดกว้ำงไม่ต่ ำกว่ำ 2.5 เมตร ยำวไม่ต่ ำกว่ำ 50 
เมตร/ม้วน

7,500.00 ม้วน
งบกรม 86,940.00 86,940.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

มุ้งกันแมลงพำหนะน ำโรคกำฬโรคแอฟริกำในม้ำ 
ขนำดกว้ำงไม่ต่ ำกว่ำ 3.6 เมตร ยำวไม่ต่ ำกว่ำ 50 
เมตร/ม้วน

9,200.00 ม้วน ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ

มุ้งกันแมลงพำหนะน ำโรคกำฬโรคแอฟริกำในม้ำ 
ขนำดกว้ำงไม่ต่ ำกว่ำ 2.5 เมตร ยำวไม่ต่ ำกว่ำ 20 
เมตร/ม้วน

3,760.00 ม้วน
87,305.00

ผลิตภัณฑ์ก ำจัดพยำธิภำยนอก Cypermetrin ควำม
เข้มข้นไม่น้อยกว่ำ 10% ขนำดบรรจุขวดละ 100 CC

180.00 ขวด ธำนินทร์ เท่ียงตรง

87,730.00


