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1 11/2564 1-ก.ค.-64 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 33,475.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน กรกฏำคม 2564 1.00 เดือน งบกรม 33,475.00 33,475.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

2 2-ก.ค.-64 จัดซ้ือธงชำติ และธงอักษรพระปรมำภิไธย ว.ป.ร.เพ่ือ
จัดกิจกรรมฯ 550.00          

ว119  ร้ำนศรีทองพำนิช (1997)  ร้ำนศรีทองพำนิช (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ธงชาติ ขนาด 60 * 90 ซ.ม. จ านวน 8 ผืน 35.00 ผืน งบกรม 550.00                             550.00                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ขนาด 60 * 90 ซ.ม. 
จ านวน 6 ผืน

45.00 ผืน เว็บไซต์

3 7-ก.ค.-64
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร เพ่ือใช้ใน
กำรฝึกอบรม

5,400.00       ว119 สุกัลยำกำรค้ำ สุกัลยำกำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือหมูสันนอก ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 8 กก. 170.00 กก. SME งบกรม 5,400.00                          5,400.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
บิลเงินสด เล่มท่ี 7 เลขท่ี 1 เน้ือสันคอ ผลิตในประเทศ จ ำนวน 8 กก. 165.00 กก. ษรินทร์ธนทรัพย์

เน้ือหมูบด ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 16 กก. 140.00 กก. 5,570.00                          

ซอสพริก บรรจุขวดละ 570 กรัม  ย่ีห้อศรีรำชำ ผลิต
ในประเทศไทย จ ำนวน 2 ขวด

41.00 ขวด ศศิกาญจน์พานิช

ผงชูรส บรรจุถุละ 250 กรัม ย่ีห้ออำยิโนะโมะโต๊ะ 
ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 1 ถุง

27.00 ถุง 5,565.00                          

เกลือป่น บรรจุถุงละ 1 กก. ย่ีห้อปรุงทิพย์ ผลิตใน
ประเทศไทย จ ำนวน 1 ถุง

14.00 ถุง

ซอสมะเขือเทศ บรรจุขวดละ 500 กรัม  ย่ีห้อโรซ่ำ 
ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 2 ขวด

44.00 ขวด

หอมหัวใหญ่ ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 2 กก. 27.00 กก.
มะเขือเทศรำชินี ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 4 กก. 35.00 กก.
พริกหวำน ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 1 กก. 75.00 กก.

4 196/2564 7-ก.ค.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนหินดำดสัตว์ โดยนำงสำวคีญำภัทร รันรัตน์ ร้ำนหินดำดสัตว์ โดยนำงสำวคีญำภัทร รันรัตน์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย ไก่ไข่เพศเมีย จ ำนวน 10 ตัว 200.00 ตัว งบกรม 10,000.00                        10,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่ระยะไข่ จ ำนวน 500 กก. 16.00 กก.

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฏำคม 2564

กจ 0008/-ลว
 7 ก.ค. 2564

กจ 0008/-ลว
 2 ก.ค. 2564

ใบเสร็จ เล่มท่ี 6 เลขท่ี 48
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฏำคม 2564

5 9-ก.ค.-64
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 14 รำยกำร เพ่ือใช้ใน
กำรฝึกอบรม

6,000.00       ว119 สุกัลยำกำรค้ำ สุกัลยำกำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือหมูสันนอก ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 8 กก. 170.00 กก. SME งบกรม 6,000.00                          6,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

บิลเงินสด เล่มท่ี 7 เลขท่ี 2
น้ ำตำลทรำยขนำดบรรจุถุงละ 1 กก. ย่ีห้อมิตรผล ผลิต
ในประเทศ จ ำนวน 1 ถุง

22.00 ถุง ษรินทร์ธนทรัพย์

ปำริก้ำผง บรรจุซองละ 100 กรัม ย่ีห้อมือ 1 ผลิตใน
ประเทศไทย จ ำนวน 1 ซอง

83.00 ซอง
6,117.00                          

ซอสพริก บรรจุขวดละ 570 กรัม  ย่ีห้อศรีรำชำ ผลิต
ในประเทศไทย จ ำนวน 2 ขวด

41.00 ขวด ศศิกาญจน์พานิช

ผงชูรส บรรจุถุละ 250 กรัม ย่ีห้ออำยิโนะโมะโต๊ะ 
ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 1 ถุง

27.00 ถุง 6,155.00                          

เกลือป่น บรรจุถุงละ 1 กก. ย่ีห้อปรุงทิพย์ ผลิตใน
ประเทศไทย จ ำนวน 1 ถุง

14.00 ถุง

ซอสมะเขือเทศ บรรจุขวดละ 500 กรัม  ย่ีห้อโรซ่ำ 
ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 2 ขวด

44.00 ขวด

หอมหัวใหญ่ ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 4 กก. 27.00 กก.
มะเขือเทศรำชินี ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 4 กก. 35.00 กก.
พริกหวำน ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 3 กก. 80.00 กก.
มีดแล่เน้ือ ย่ีห้อกีว่ี ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 4 เล่ม 139.00 เล่ม
เขียงพลำสติก ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 4 อัน 120.00 อัน

กะลังมังอลูมิเนียม ย่ีห้อจระเข้ ผลิตในประเทศไทย 
จ ำนวน 4 ใบ

240.00 ใบ

ถำดส่ีเหล่ียมสแตนเลส ย่ีห้อMagnate ผลิตในประเทศ
ไทย จ ำนวน 4 ถำด

460.00 ถำด

6 73/2564 9-ก.ค.-64 วัสดุวิทยำศำสตร์ (ตัวอย่ำงเน้ือ) จ ำนวน 4 รำยกำร 6,350.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงชลธิชำ สวัสดี นำงชลธิชำ สวัสดี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือสุกร จ ำนวน 23 ตัวอย่ำง 150.00 ตัวอย่ำง งบกรม 6,350.00                          6,350.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เน้ือโค จ ำนวน 7 ตัวอย่ำง 200.00 ตัวอย่ำง

กจ 0008/-ลว
 9 ก.ค. 2564
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฏำคม 2564

เน้ือไก่ จ ำนวน 12 ตัวอย่ำง 100.00 ตัวอย่ำง

เน้ือเป็ด จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง 100.00 ตัวอย่ำง

7 206/2564 14-ก.ค.-64 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 37,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเคที คอมพิวเตอร์ โดยนำยจ ำเริญ ศรีบุญเรือง ร้ำนเคที คอมพิวเตอร์ โดยนำยจ ำเริญ ศรีบุญเรือง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
กระดำษ A4 ขนำด 80 แกรม ย่ีห้อ Double A ผลิต
ในประเทศไทย จ ำนวน 60 ลัง

625.00 ลัง SME งบกรม 37,500.00                        37,500.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

8 205/2564 15-ก.ค.-64 วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 69,900.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล เวท จ ำกัด บริษัท โกลบอล เวท จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
ยำฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam ชนิดเข้มข้น
 จ ำนวน 10 ขวด

1,735.00 ขวด SME งบกรม 69,900.00                        69,900.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ยำห้ำมเลือด Tranexamic acid ชนิดฉีด จ ำนวน 5 หลอด 40.00 หลอด บริษัท ณภกิจ อินเตอร์เทรด จ ำกัด

ยำฉีด Xylazine hydrochloride จ ำนวน 35 ขวด 390.00 ขวด 73,375.00                        

วัสดุเย็บแผลท่ีละลำยได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic
 catgut) USP 0 แบบซอง จ ำนวน 200 ซอง

65.00 ซอง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โปรไบโอแม็กซ์

วัสดุเย็บแผลท่ีละลำยได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic
 catgut) USP 1 แบบซอง จ ำนวน 200 ซอง

70.00 ซอง 75,600.00                        

วัสดุเย็บแผลท่ีละลำยได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic
 catgut) USP 2/0 แบบซอง จ ำนวน 195 ซอง

60.00 ซอง

9 385/2564 20-ก.ค.-64
จ้ำงเหมำท ำชุดเรียนรู้/สำรคดีส่งเสริมเยำวชนโรงเรียน 
จ ำนวน 2 รำยกำร

130,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.บี1 โดยนำงสำวณัฏฐวี ปรีชำกุล ร้ำนเอส.บี1 โดยนำงสำวณัฏฐวี ปรีชำกุล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกตกลงจ้ำง
แผ่นพับ ขนำด A4 3 พับ พิมพ์ 4 สี 2 หน้ำ กระดำษ
อำร์ตมัน 130 แกรม จ ำนวน 13,000 ใบ

7.00 ใบ งบจังหวัด 130,000.00 130,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ป้ำยประชำสัมพันธ์ (Rollup) ขนำด 80*200 พิมพ์ 4
 สี พร้อมชุดติดต้ัง จ ำนวน 26 ชุด

1,650.00 ชุด
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฏำคม 2564

10 386/2564 22-ก.ค.-64 จ้ำงเหมำท ำส่ือประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 1 งำน (จ ำนวน 3 เดือน) 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐนี สันทัด นำงสำวณัฐนี สันทัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกตกลงจ้ำง ผลิตภำพ info graphic จ ำนวน 6 ช้ินงำน 1,500.00 ช้ินงำน งบกรม 30,000.00 30,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ผลิตคลิปวีดีทัศน์ ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 3 นำที จ ำนวน
 6 ช้ินงำน เผยแพร่ภำพ info graphic และคลิปวีดี
ทัศน์ ทำง Social Media จ ำนวน 3 ช่องทำง

3,500.00 ช้ินงำน เว็บไซต์

11 76/2564 22-ก.ค.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3059 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

1,390.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัยออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัยออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3059 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

1,390.00 คัน งบกรม 1,390.00 1,390.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

12 77/2564 21-ก.ค.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บว 3109 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

5,180.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ม่อนยนต์ศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บว 3109 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

5,180.00 คัน งบกรม 5,180.00 5,180.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ป.กำรช่ำง
6,220.00

อู่สุกลกำร
7,000.00

13 78/2564 22-ก.ค.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3059 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

1,360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. กำญจนบุรีแอร์ แอนด์ ซำวด์ หจก. กำญจนบุรีแอร์ แอนด์ ซำวด์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3059 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

1,360.00 คัน SME งบกรม 1,360.00 1,360.00 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 2564

14 387/2564 23-ก.ค.-64 จ้ำงเหมำท ำคู่มือฝึกอบรม จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมยุรี ก็อปป้ี ร้ำนมยุรี ก็อปป้ี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกตกลงจ้ำง คู่มือฝึกอบรม จ ำนวน 300 เล่ม 100.00 เล่ม งบจังหวัด 30,000.00 30,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์

33,000.00

ร้ำนศศิกำญจน์พำนิช
36,000.00

15 79/2564 23-ก.ค.-64 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรม จ ำนวน 1 ป้ำย 1,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรม จ ำนวน 1 ป้ำย 1,000.00 ป้ำย งบจังหวัด 1,000.00                          1,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

แบงค์สต๊ิกเกอร์

1,100.00                          

อำร์ตอิงค์เจ็ท

1,200.00                          

16 79-1/2564 27-ก.ค.-64 จ้ำงเหมำท ำส่ือประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 4,800.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ป้ำยไวนิลโครงกำรปศุสัตว์เคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติฯ 
ขนำด 300*500 ซม. จ ำนวน 2 ป้ำย

1,500.00 ป้ำย งบกรม 4,800.00                          4,800.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โรคระบำดสัตว์ 200*300 ซม. 
จ ำนวน 3 ป้ำย

600.00 ป้ำย

17 80/2564 29-ก.ค.-64 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 22,046.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ไก่ไข่เพศเมีย อำยุระหว่ำง 16-18 สัปดำห์ 72 ตัว 200.00 ตัว งบกรม 22,046.00 22,046.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เป็ดไข่เพศเมีย  อำยุระหว่ำง 16-18 สัปดำห์ 15 ตัว 150.00 ตัว
อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่ระยะไข่ 306 กก. 16.00 กก.
อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับเป็ดไข่ระยะไข่ ขนำดบรรจุ 30 กก. 1 ถุง 500.00 ถุง



 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 2564

18 81/2564 29-ก.ค.-64 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,960.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

แร่ธำตุก้อน จ ำนวน 88 ก้อน 45.00 ก้อน SME งบกรม 3,960.00                          3,960.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

19 82/2564 29-ก.ค.-64 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 4,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ลวดตำข่ำย ขนำดสูง 90 ซม. ยำว 30 ซม. จ ำนวน 5 ม้วน 800.00 ม้วน SME งบกรม 4,000.00                          4,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

20 83/2564 29-ก.ค.-64 จ้ำงเหมำท ำส่ือประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 8,890.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.บี.1 ร้ำนเอส.บี.1 เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

แผ่นพับ ขนำด A4 3 พับ 7.00 ใบ งบกรม 8,890.00                          8,890.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

21 83-1/2564 29-ก.ค.-64 ค่ำจ้ำงเหมำท ำส่ือประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ป้ำยไวนิลพิธีเปิดโครงกำร ขนำด 200 ซม.*300 ซม. 600.00 ป้ำย งบกรม 27,000.00                        27,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้ำ 300 ซม.*500 ซม. 1,500.00 ป้ำย


