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ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก
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12/2563 1-พ.ค.-63 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 31,265.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563 1.00 เดือน งบกรม 31,265.00 31,265.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

265/2563 7-พ.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

28,800.00
วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงสำวฐิติมำ ยศตระกูล นำงสำวฐิติมำ ยศตระกูล
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

28,800.00 28,800.00
อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

63/2563 7-พ.ค.-63 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 17,535.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เกรท เวล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด บริษัท เกรท เวล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับสุกรขุน น้ ำหนัก ๖๐-๑๐๐ กก.ขนำดบรรจุถุงละ ๓๐ กก. 15.00 กก. งบกรม 28,800.00 28,800.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่พันธ์ระยะไข่ ขนำดบรรจุถุงละ ๓๐ กก. 16.00 กก.

อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่ระยะไข่ ขนำดบรรจุถุงละ ๓๐ กก. 16.00 กก.

แร่ธำตุก้อน ขนำดก้อนละ ๒ กก. 45.00 ก้อน

64/2563 7-พ.ค.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 2,350.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ศรีทองพำนิช (1997) ศรีทองพำนิช (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
สมุดเบอร์ 1 45.00 เล่ม งบกรม 2,350.00                          2,350.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
กำวแท่งยูฮู 40 กรัม 85.00 แท่ง 
คลิปหนีบด ำ 2 ขำ ตรำม้ำ เบอร์ 108 50.00 กล่อง
คลิปหนีบด ำ 2 ขำ ตรำม้ำ เบอร์ 109 45.00 กล่อง

65/2563 12-พ.ค.-63 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน นข 3059 กจ. จ ำนวน 1 คัน 550.00          

วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน นข 3059 กจ.   จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน

งบกรม
550.00                             550.00                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

66/2563 18-พ.ค.-63 จัดซ้ือกระบือเพศเมีย และโคเน้ือเพศเมีย จ ำนวน 2 ตัว 57,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุวิทย์ สนธิเณร นำยสุวิทย์ สนธิเณร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
โคเน้ือเพศเมีย 27,000.00 ตัว งบกรม 57,000.00                        57,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
กระบือเพศเมีย 30,000.00 ตัว นำยสมศักด์ิ พลอดดี

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563

58,500.00                        
นำยอุดร ชำวสวน

59,000.00                        

67/2563 22-พ.ค.-63 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน ม 5671 กจ. จ ำนวน 1 คัน 3,420.00       

วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน ม 5671  กจ.   จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน

งบกรม
3,420.00                          3,420.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

68/2563 22-พ.ค.-63 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน บว 1600 กจ. จ ำนวน 1 คัน 5,650.00       

วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน บว 1600 กจ.   จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน

งบกรม
5,650.00                          5,650.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่


