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13/2563 1-มิ.ย.-63 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 32,660.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 1.00 เดือน งบกรม 32,660.00 32,660.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

69/2563 1-มิ.ย.-63 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 2,500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
เน้ือสุกร 150.00 ตัวอย่ำง งบกรม 2,500.00                          2,500.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เน้ือไก่ 100.00 ตัวอย่ำง

70/2563 5-มิ.ย.-63 วัสดุเวชภัณฑ์ จ ำนวน 8 รำยกำร 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ยำปฏิชีวนะอิริโธมัยซินและวbตำมินรวมชนิดผงละลำยน้ ำ Bio+B12 
ขนำดซองละ 20 กรัม 600.00 ซอง งบกรม 100,000.00 100,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
วิตำมิน เอดีอี และบีรวม ชนิดผงละลำยน้ ำ ขนำด 10 กรัม 568.00 ซอง ร้ำนวำสินเวชภัณฑ์
ยำก ำจัดพยำธิตัวกลมชนิดผง Fenbendazole ควำมเข้มข้นไม่
น้อยกว่ำ 4% ขนำด 25 กรัม

400.00 ซอง 106,545.00

ยำถ่ำยพยำธิชนิดน้ ำ Abendazole ควำมเข้มข้นไม่น้อยกว่ำ 
15% ขนำด 30 มิลลิลิตร

400.00 ขวด ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ

ยำออแกนิค ฟอสฟอรัส ขนิดฉีด ขนำด 100 มิลลิลิตร 25.00 ขวด 106,436.00
ยำปฏิชีวนะเพนิซิลลิน แลสเตร็ปโตมัยซิน ชนิดฉีดออกฤทธ์ินำน
 ขนำด 100 มิลลิลิตร 32.00 ขวด
ยำถ่ำยพยำธิ ชนิดฉีด Ivermectin ควำมเข้มข้นไม่
น้อยกว่ำ 1% 20.00 ขวด
ยำฉีดเฟนนิลบิวตำโซน 20.00 ขวด

71/2563 8-มิ.ย.-63 จ้ำงเหมำท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคมชัด อิงค์เจ็ท โดยนำนกิริยำ สุวรรณมิสะระ ร้ำนคมชัด อิงค์เจ็ท โดยนำนกิริยำ สุวรรณมิสะระ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

แผ่นพับประชำสัมพันธ์ 5.00 แผ่น งบกรม 3,000.00 3,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ร้ำนอำร์ตอิงค์เจ็ท

3,300.00
ร้ำนแบงค์สต๊ิกเกอร์

3,450.00                          

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563

74/2563 11-มิ.ย.-63

จ้ำงเหมำซ่อมเปล่ียนยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์
รำชกำรหมำยเลขทะเบียน นข 3059 กจ. จ ำนวน 1 
คัน 727.60          

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.กำญจนบุรีแอร์ แอนด์ ซำวด์ หจก.กำญจนบุรีแอร์ แอนด์ ซำวด์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บำนพับหลังคำแคร่ีบอย พร้อมติดต้ัง 727.60 ชุด งบกรม 727.60                             727.60                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

75/2563 22-มิ.ย.-63 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 3,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ โดยนำงจำรุวรรณ จิตมะกล่ ำ ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ โดยนำงจำรุวรรณ จิตมะกล่ ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ลวดตำข่ำย ขนำดสูง 90 ซม. ยำว 30 ม. 800.00 ม้วน งบกรม 3,200.00 3,200.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

26-มิ.ย.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 1,200.00       ว119 ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

แฟ้มใส่เอกสำร 20.00 แฟ้ม งบกรม 1,200.00                          1,200.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี 5 เลขท่ี 47 สมุดปกอ่อน ขนำด 60 แกรม 20.00 เล่ม

ปำกกำลูกล่ืน สีน้ ำเงิน 10.00 ด้ำม
ดินสอ 5.00 แท่ง

ยำงลบ 5.00 อัน

29-มิ.ย.-63 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 1,900.00       ว119 จำรุวรรณ กำรค้ำ จำรุวรรณ กำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ถังพลำสติกพร้อมฝำล็อค ขนำด 200 ลิตร 850.00 ใบ งบกรม 1,900.00                          1,900.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ใบเสร็จเล่มท่ี - เลขท่ี 30 จุลินทรีย์ (EM) บรรจุ 1 ลิตร 90.00 ขวด

มันเส้น 15.00 กิโลกรัม

กจ 0008/-ลว
 26 มิ.ย. 
2563

กจ 0008/-ลว
 29 มิ.ย. 
2563


