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16/2563 3-ส.ค.-63 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 51,320.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 1.00 เดือน งบกรม 51,320.00 51,320.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

92/2563 3-ส.ค.-63 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน นข 3057 กจ. จ ำนวน 1 คัน 780.00          

วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน นข 3057 กจ.   จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน

งบกรม
780.00                             780.00                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

93/2563 3-ส.ค.-63 ซ่อมแซมบริเวณหลังคำ และฝ้ำของอำคำรส ำนักงำนปศุสัตว์
จังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน 88,800.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยระพิน เจิมเมือง นำยระพิน เจิมเมือง
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมบริเวณหลังคำ และฝ้ำของอำคำรส ำนักงำนปศุสัตว์
จังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน 88,800.00 งำน

งบกรม
88,800.00                        88,800.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

94/2563 3-ส.ค.-63 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ จ ำนวน 20 รำยกำร 30,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ โดยนำงมำริษำ ศิริรัตน์ ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ โดยนำงมำริษำ ศิริรัตน์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ยำปฎิชีวนะอะม๊อกซ่ีซิลลิน ชนิดออกฤทธ์ินำน 300.00 ขวด งบกรม 30,000.00                        30,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ยำปฎิชีวนะ Metronidazole 0.5% ชนิดฉีด 80.00 ขวด ร้ำนวำสินเวชภัณฑ์ยำปฎิชีวนะ Amoxycillin และ  Clavulanic acid 
ชนิดฉีด 890.00 ขวด 31,290.00                        
ยำเด็กซ่ำเมทธำโซน ชนิดฉีดออกฤทธ์ินำน 230.00 ขวด ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำยำปฎิชีวนะเพนิซิลินและไดไฮโดรสเตร็ปโตมัยซิน ชนิด
ฉีดออกฤทธ์ินำน 395.00 ขวด 30,535.00                        
ยำแก้ปวดและลดไข้ Tolfenamic acid ชนิดฉีด 390.00 ขวดยำระงับอำเจียน metroclopramide 10mg/2ml 
ชนิดฉีด 15.00 แอมป์
ยำออแกนิค ฟอสฟอรัส ชนิดฉีด 400.00 ขวด
ยำฉีดสลบ Tiletamine และ  Zolazepam ชนิดเข้มข้น 1,850.00 ขวด
ยำปฎิชีวนะ cephalexin 500  ชนิดเม็ดแป้ง 400.00 กระปุก
ยำปฎิชีวนะ  Doxycyclin ชนิดเม็ดแป้ง 680.00 กระปุกยำแก้ปวดและลดไข้ Tolfenamic acid ชนิดเม็ด 
ขนำด 6 มิลลิกรัม 1,480.00 กล่อง
ยำบ ำรุงเลือด (FBC) ชนิดเม็ด 135.00 กระปุก
วำสลินเหลือง เกรดเอ 250.00 กระปุก

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน สิงหำคม 2563
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ยำทิงเจอร์ไอโอดีน 170.00 ขวด
แอลกอฮอล์ 60.00 ขวด
สำรน้ ำ Normal Saline Solution ชนิดฉีด 70.00 ขวด
สำรน้ ำ Acetated Ringer' s injection ชนิดฉีด 70.00 ขวด
ยำปฎิชีวนะด๊อกซ่ีชัยคลีน ชนิดฉีดออกฤทธ์ินำน 545.00 ขวด
ธำตุเหล็ก และวิตำมินรวม ชนิดฉีด 390.00 ขวด

95/2563 3-ส.ค.-63 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 17 รำยกำร 30,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญพิมพ์ตะวัน ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญพิมพ์ตะวัน เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ผ้ำปิดแผลอเนกประสงค์ ขนำด 10 ซม.กล่อง 10 เมตร 590.00 กล่อง งบกรม 30,000.00                        30,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
กระบอกฉีดยำพลำสติก ขนำดควำมจุ 1 มล. 290.00 กล่อง ร้ำนวำสินเวชภัณฑ์
กระบอกฉีดยำพลำสติก ขนำดควำมจุ 3 มล. 230.00 กล่อง 32,358.00                        
กระบอกฉีดยำพลำสติกทนควำมร้อน ขนำดควำมจุ 5 มล. 280.00 กล่อง ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ
กระบอกฉีดยำพลำสติกทนควำมร้อน ขนำดควำมจุ 10 มล. 370.00 กล่อง 30,140.00                        
เข็มฉีดยำหัวพลำสติก เบอร์ 22 ขนำด 1 น้ิว 80.00 กล่อง
เข็มฉีดยำหัวพลำสติก เบอร์ 23 ขนำด 1 น้ิว 80.00 กล่องถุงมือยำงส ำหรับตรวจโรค (ขนำดเล็ก) ชนิดใช้คร้ัง
เดียวแบบไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือ 220.00 กล่องถุงมือยำงส ำหรับตรวจโรค (ขนำดกลำง) ชนิดใช้คร้ัง
เดียวแบบไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือ 220.00 กล่องถุงมือยำงส ำหรับตรวจโรค (ขนำดใหญ่) ชนิดใช้คร้ัง
เดียวแบบไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือ 240.00 กล่อง
ไนล่อนเย็บแผล ชนิด Polyamide N.2-0 3,200.00 กล่องวัสดุเย็บแผลท่ีละลำย ได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ 
(Chromic Catgut USP 0 ) แบบซอง 65.00 ซองวัสดุเย็บแผลท่ีละลำย ได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ 
(Chromic Catgut USP 1 ) แบบซอง 70.00 ซองวัสดุเย็บแผลท่ีละลำย ได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ 
(Chromic Catgut USP2/0 ) แบบซอง 60.00 ซอง
ผ้ำก๊อตฆ่ำเช้ือชนิดพับ ขนำด 3x3 น้ิว ห่อละ10ซอง 140.00 ห่อ
ส ำลีส ำหรับเช็ดผิวหนัง ขนำดม้วนละ 450กรัม 130.00 ม้วน
คีมหนีบจับเน้ือเย่ือ (Allis tissue Forcep) 420.00 อัน
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90/2563 3-ส.ค.-63 จ้ำงเหมำตรวจติตำมงำนและวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำน ก. 5 จ ำนวน 1 งำน

29,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนฤบดี นฤทัต นำยนฤบดี นฤทัต
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำตรวจติตำมงำนและวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำน ก. 5 จ ำนวน 1 งำน 29,000.00 งำน

งบกลุ่ม 29,000.00 29,000.00
อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำงสำวพิมพ์พิศำ อ่ ำแก้ว
29,000.00

นำยสถำพร ปำนเพชร
33,000.00

91/2563 3-ส.ค.-63 จ้ำงเหมำตรวจติตำมงำนและวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำน ก. 5 จ ำนวน 1 งำน

29,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพิมพ์พิศำ อ่ ำแก้ว นำยนฤบดี นฤทัต
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำตรวจติตำมงำนและวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำน ก. 5 จ ำนวน 1 งำน 29,000.00 งำน

งบกลุ่ม 29,000.00 29,000.00
อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำยนฤบดี นฤทัต
29,000.00

นำยสถำพร ปำนเพชร
33,000.00

345/2563 6-ส.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

11,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธวัชชัย เพ่ิมพงศำเจริญ นำยธวัชชัย เพ่ิมพงศำเจริญ
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 11,000.00 11,000.00
อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

7-ส.ค.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 7,500.00       ว119 ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
แฟ้มใส่เอกสำร 20.00 แฟ้ม งบกรม 7,500.00                          7,500.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 5 เลขท่ี 50 สมุดปกอ่อน ขนำด 60 แกรม 20.00 เล่ม

ปำกกำลูกล่ืน สีน้ ำเงิน 10.00 ด้ำม

98/2563 10-ส.ค.-63 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 18,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

กจ 0008/-ลว
 7 ส.ค. 2563
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ลวดตำข่ำยสูง 90 ซม. ยำว 30 เมตร 800.00 ม้วน งบกรม 18,000.00                        18,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ปูนซีมนต์ ขนำดบรรจุถุงละ 50 กก. 120.00 ลูก
แผ่นมุงหลังคำเมทัลชีท ยำว 8 ฟุต ชนิดหนำ 292.00 แผ่น
เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผ้ำ ขนำด 2*1 น้ิว 280.00 เส้น

100/2563 10-ส.ค.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 6,810.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ศรีทองพำนิช (1997) ศรีทองพำนิช (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ซองขำวพิมพ์ครุฑ (50 ซอง/แพ็ค) 45.00 มัด งบกรม 6,810.00                          6,810.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ซองน้ ำตำล พับสอง พิมพ์ครุฑ (50 ซอง/แพ็ค) 60.00 แพ็ค
ซองขยำยข้ำง A4 ครุฑ 200.00 แพ็ค
คลิปหนีบด ำ 2 ขำ ตรำม้ำ เบอร์ 108 50.00 กล่อง
คลิปหนีบด ำ 2 ขำ ตรำม้ำ เบอร์ 110 35.00 กล่อง
คลิปหนีบด ำ 2 ขำ ตรำม้ำ เบอร์ 112 25.00 กล่อง
ลวดเย็บเบอร์ 3-1M 396.00 กล่อง

101/2563 10-ส.ค.-63 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 8,560.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จ ำกัด บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

หมึก OKI 4๗2 2,000.00 กล่อง งบกรม 8,560.00 8,560.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

103/2563 13-ส.ค.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 2,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีทองพำณิชย์ (1997) ร้ำนศรีทองพำณิชย์ (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

กระดำษถ่ำยเอกสำร A4/๘๐ แกรม 125.00 รีม งบกรม 2,000.00                          2,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

105/2563 17-ส.ค.-63
จ้ำงเหมำท ำป้ำยอะคริลิคติดสต๊ิกเกอร์ ขนำด 15x30 
cm. พร้อมเจำะรู จ ำนวน 10 ป้ำย

1,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท โดยนำยกิริยำ สุวรรณมิสะระ ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท โดยนำยกิริยำ สุวรรณมิสะระ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ป้ำยอะคริลิคติดสต๊ิกเกอร์ ขนำด 15x30 cm. พร้อม
เจำะรู จ ำนวน 10 ป้ำย

140.00 ป้ำย งบกรม
1,400.00 1,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ร้ำนอำร์ต อิงเจ็ท
1,500.00
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน สิงหำคม 2563

ร้ำนแบงค์สต๊ิกเกอร์

1,550.00

107/2563 20-ส.ค.-63 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 206,400.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนหินดำดอำหำรสัตว์ ร้ำนหินดำดอำหำรสัตว์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
อำหำรเป็ดไข่ 16.00 กก. งบกรม 206,400.00                      206,400.00                     อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
อำหำรไก่เน้ือ 16.00 กก. ร้ำนทรัพย์เพ่ิมพูน
พันธ์ุไก่ไข่ 200.00 ตัว 224,370.00                      
อำหำรไก่ไข่ 16.00 กก. ร้ำนส.เจริญ
พันธ์ุเป็ดเทศ 300.00 ตัว 218,025.00                      
อำหำรเป็ดเน้ือ 16.00 กก.
อำหำรไก่พ้ืนเมือง 16.00 กก.
พ่อพันธ์ุไก่พ้ืนเมือง 200.00 ตัว
แม่พันธ์ุไก่พ้ืนเมือง 200.00 ตัว
อำหำรสุกร 16.00 กก.

21-ส.ค.-63 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 5,780.00       ว119 ร้ำนจำรุวรรณ  กำรค้ำ ร้ำนจำรุวรรณ  กำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
มันเส้น 12.00 ก.ก. งบกรม 5,780.00                          5,780.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี - เลขท่ี 62025 ข้ำวโพดบด 13.00 ก.ก.

กำกถ่ัวเหลือง 18.00 ก.ก.

กระถินสับ 4.00 ก.ก.

ไดแคลเซียม 20.00 ก.ก.

พรีมิกซ์ 50.00 ก.ก.

เกลือป่น 10.00 ก.ก.

21-ส.ค.-63 จัดจ้ำงท ำป้ำยฝึกอบรม จ ำนวน 1 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 1,000.00       ว119 ร้ำนคมชัด อิงค์เจ็ท ร้ำนคมชัด อิงค์เจ็ท เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ป้ำยไวนิลขนำด 2*4 เมตร 1,000.00 ป้ำย งบกรม 1,000.00                          1,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 12 เลขท่ี 20

กจ 0008/-ลว
 21 ส.ค. 
2563

กจ 0008/-ลว
 21 ส.ค. 
2563
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21-ส.ค.-63 จัดจ้ำงท ำเอกสำรฝึกอบรม จ ำนวน 1 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 5,400.00       ว119 ร้ำนมยุรี ก๊อปป้ี ร้ำนมยุรี ก๊อปป้ี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
เอกสำรฝึกอบรม จ ำนวน 54 เล่ม 100.00 เล่ม งบกรม 5,400.00                          5,400.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 16 เลขท่ี 19

24-ส.ค.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 2,000.00       ว119 ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
สมุดปกอ่อน ขนำด 60 แกรม 20.00 เล่ม งบกรม 2,000.00                          2,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 6 เลขท่ี 5 ปำกกำลูกล่ืน สีน้ ำเงิน 10.00 ด้ำม

แฟ้มใส่เอกสำร 20.00 แฟ้ม

26-ส.ค.-63 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม 5,400.00       ว119 ร้านจารุวรรณ การค้า ร้านจารุวรรณ การค้า เป็นราคาท่ีเหมาะสม
ถังพลาสติกพร้อมฝาล็อค ขนาด 200 ลิตร 850.00 ใบ งบกรม 5,400.00                          5,400.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 62043 มันเส้น 15.00 กก.

จุลินทรีย์ (EM) บรรจุ 1 ลิตร 90.00 ขวด
น้ าตาลทราย 20.00 กก.

111/2563 28-ส.ค.-63 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน นข 3059 กจ. จ ำนวน 1 คัน 2,724.84       

วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม
2,724.84                          2,724.84                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

112/2563 28-ส.ค.-63 จ้ำงเหมำท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมยุรี ก๊อปป้ี  โดยนำงมยุรี รุ่งรัตนพงษ์พร ร้ำนมยุรี ก๊อปป้ี  โดยนำงมยุรี รุ่งรัตนพงษ์พร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

แผ่นพับประชำสัมพันธ์ เป็นกระดำษอำร์ตมัน 160 แกรม 
ขนำด A4 3 พับพิมพ์ส่ีสี 2 หน้ำ

20.00 แผ่น งบกรม
20,000.00 20,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

113/2563 28-ส.ค.-63 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพิสมัย ล้ิมม่ัง นำงสำวพิสมัย ล้ิมม่ัง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

กจ 0008/-ลว
 7 ส.ค. 2563

กจ 0008/-ลว
 26 ส.ค. 
2563

กจ 0008/-ลว
 21 ส.ค. 
2563
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มันหมักยีสต์ ขนำดบรรจุถุงละ 30 กก. (จ ำนวน 40 ถุง) 125.00 กก. งบกรม 5,000.00 5,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ส.เจริญ

5,400.00

ร้ำนหินดำดอำหำรสัตว์
5,200.00

114/2563 31-ส.ค.-63 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ไก่ไข่เพศเมีย อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 10 สัปดำห์ 120.00 ตัว งบกรม 5,000.00 5,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่ ระยะไข่ 16.00 กก.

115/2563 31-ส.ค.-63 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เกรท เวล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด บริษัท เกรท เวล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับเป็ดไข่ระยะไข่ ขนำดบรรจุกระสอบ ละ30 กก. 500.00 ถุง งบกรม 5,000.00 5,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

116/2563 31-ส.ค.-63 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 22,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เกรท เวล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด  บริษัท เกรท เวล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

อำหำรไก่ไข่ ขนำดบรรจุถุงละ 30 กก. 16.00 กก. งบกรม 22,400.00 22,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ส.เจริญ

23,800.00

ร้ำนทรัพย์เพ่ิมพูน
25,200.00

117/2563 31-ส.ค.-63 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

พันธ์ุไก่ 200.00 ตัว งบกรม 20,000.00 20,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ส.เจริญ

21,000.00

ร้ำนทรัพย์เพ่ิมพูน
22,000.00


