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1 12/2564 2-ส.ค.-64 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 34,190.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564 1.00 เดือน งบกรม 34,190.00 34,190.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

2 13/2564 2-ส.ค.-64 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 34,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564 งบจังหวัด 1.00 เดือน งบจังหวัด 34,150.00 34,150.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

3 84/2564 2-ส.ค.-64 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 8,750.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเคที คอมพิวเตอร์ โดยนำยจ ำเริญ ศรีบุญเรือง ร้ำนเคที คอมพิวเตอร์ โดยนำยจ ำเริญ ศรีบุญเรือง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

กระดำษ A4 ขนำด 80 แกรม ย่ีห้อ Double A ผลิต
ในประเทศไทย จ ำนวน 14 ลัง

625.00 ลัง SME งบกรม 8,750.00                          8,750.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

4 402/2564 2-ส.ค.-64 จ้ำงเหมำตรวจสุขภำพสัตว์ จ ำนวน 800 ตัว 130,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสรำวุฒิ ทักษิโณรส นำยสรำวุฒิ ทักษิโณรส เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
บันทึกตกลงจ้ำง ตรวจร่ำงกำย จ ำนวน 800 ตัว 125.00 ตัว งบจังหวัด 130,000.00                      130,000.00                     อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ตรวจทำงห้องปฎิบัติกำร จ ำนวน 100 ตัว 300.00 ตัว คลินิกละหานทรายการสัตวแพทย์
155,000.00                      

คลินิกเรวดีการสัตวแพทย์
195,000.00                      

5 403/2564 2-ส.ค.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 11,800.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
อำหำรข้นส ำเร็จรูปส ำหรับแพะรุ่น ขนำดบรรจุถุงละ 
30 กก. จ ำนวน 2 ถุง

450.00 ถุง SME งบกรม 11,800.00                        11,800.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับเป็ดไข่ระยะไข่ ขนำดบรรจุถุง
ละ 30 กก. จ ำนวน 3 ถุง

500.00 ถุง

ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 ขนำดบรรจุถุงละ 50 กก. 
จ ำนวน 3 ถุง

720.00 ถุง

มันหมักยีสต์ ขนำดบรรจุถุงละ 30 กก. จ ำนวน 8 ถุง 125.00 ถุง
อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่ระยะไข่ ขนำดบรรจุถุงละ
 30 กก. จ ำนวน 270 กก.

16.00 กก.

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน สิงหำคม 2564
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อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่พันธ์ุระยะไข่  ขนำดบรรจุถุง
ละ 30 กก. จ ำนวน 120 กก.

16.00 กก.

6 404/2564 2-ส.ค.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 57,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย ไก่ไข่เพศเมีย จ ำนวน 285 ตัว 200.00 ตัว SME งบกรม 57,000.00                        57,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

7 405/2564 2-ส.ค.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 22,800.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย ไก่พ้ืนเมืองเพศผู้ จ ำนวน 10 ตัว 180.00 ตัว SME งบกรม 22,800.00                        22,800.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ไก่พ้ืนเมืองเพศเมีย จ ำนวน 50 ตัว 180.00 ตัว

อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่พ้ืนเมือง อำยุ3-6 สัปดำห์ 
จ ำนวน 750 กก.

16.00 กก.

8 406/2564 2-ส.ค.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 36,960.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่อำยุ 0-5 สัปดำห์ ขนำด
บรรจุถุงละ 30 กก. จ ำนวน 90 กก.

16.00 กก. SME งบกรม 36,960.00                        36,960.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่ระยะไข่ ขนำดบรรจุถุงละ
 30 กก. จ ำนวน 1,410 กก.

16.00 กก.

9 407/2564 2-ส.ค.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 10,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย ตำข่ำยอวนไนล่อน จ ำนวน 8 ม้วน 1,000.00 ม้วน งบกรม 10,000.00                        10,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

อุปกรณ์ใส่อำหำรเป็ด/ไก่ จ ำนวน 4 ตัว 110.00 อัน

อุปกรณ์ใส่น้ ำเป็ด/ไก่ จ ำนวน 4 ตัว 110.00 อัน

อ่ำงน้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค จ ำนวน 4 ตัว 280.00 อัน
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10 85/2564 4-ส.ค.-64 วัสดุวิทยำศำสตร์ (ตัวอย่ำงเน้ือ) จ ำนวน 4 รำยกำร 6,550.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทนงชัย กำญจนภิญพงศ์ นำยทนงชัย กำญจนภิญพงศ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
เน้ือสุกร จ ำนวน 23 ตัวอย่ำง 150.00 ตัวอย่ำง งบกรม 6,550.00                          6,550.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เน้ือโค จ ำนวน 8 ตัวอย่ำง 200.00 ตัวอย่ำง
เน้ือไก่ จ ำนวน 13 ตัวอย่ำง 100.00 ตัวอย่ำง
เน้ือเป็ด จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง 100.00 ตัวอย่ำง

11 86/2564 6-ส.ค.-64 จ้ำงเหมำงำนเดินท่อน้ ำดี จ ำนวน 1 งำน 2,418.20 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เพชรทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำงำนเดินท่อน้ ำดี จ ำนวน 1 งำน 2,418.20 งำน งบกรม 2,418.20 2,418.20 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำยสุวิน ไชยลำ
2,450.00

นำยผดุงศักด์ิ ประเสริกุล
2,430.00

12 87/2564 6-ส.ค.-64 จ้ำงเหมำขนย้ำยซิงค์ล้ำงจำนพร้มติดต้ังใหม่ และงำน
ซ่อมพ้อมทำสีป้ำยช่ือ สนง. จ ำนวน 1 งำน

14,873.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เพชรทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บริษัท เพชรทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำขนย้ำยซิงค์ล้ำงจำนพร้มติดต้ังใหม่ และงำน
ซ่อมพ้อมทำสีป้ำยช่ือ สนง. จ ำนวน 1 งำน

14,873.00 งำน งบกรม 14,873.00                        14,873.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำยสุวิน ไชยลำ
14,905.00

นำยผดุงศักด์ิ ประเสริกุล
15,005.00

13 418/2564 6-ส.ค.-64 จ้ำงเหมำซ่อมแซมห้องท ำงำน และทำสีภำยนอก
อำคำรบริเวณด้ำนหน้ำอำคำร จ ำนวน 1 งำน 28,890.00     วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เพชรทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บริษัท เพชรทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงจ้ำง
จ้ำงเหมำซ่อมแซมห้องท ำงำน และทำสีภำยนอก
อำคำรบริเวณด้ำนหน้ำอำคำร จ ำนวน 1 งำน

28,890.00 งำน งบกรม 28,890.00                        28,890.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำยสุวิน ไชยลำ
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29,865.00
นำยผดุงศักด์ิ ประเสริกุล

32,705.00

14 10/2564 6-ส.ค.-64 จ้ำงเหมำปรับพ้ืนท่ีและปลูกพืชอำหำรสัตว์ จ ำนวน 300ไร่ 595,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ศิลำกำรพำณิชย์ ศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

สัญญำจ้ำง จ้ำงเหมำปรับพ้ืนท่ีและปลูกพืชอำหำรสัตว์ จ ำนวน 300ไร่ 595,000.00 ไร่ งบกรม 595,000.00                      595,000.00                     อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

15 88/2564 11-ส.ค.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บร 3647 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

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

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บร 3647 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

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

16 89/2564 11-ส.ค.-64
จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลเกษตรกร
เครือข่ำยสัตว์พันธ์ดี จ ำนวน 1 รำย

3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศรำวุธ วณิชชำกรกุล นำยศรำวุธ วณิชชำกรกุล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลเกษตรกร
เครือข่ำยสัตว์พันธ์ดี จ ำนวน 1 รำย

3,000.00 รำย งบกรม 3,000.00 3,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

17 236/2564 16-ส.ค.-64
วัสดุเวชภัณฑ์/กำรเกษตร จ ำนวน 19 รำยกำร ##########

วิธีประกวด
รำคำ

อิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ณภกิจ อินเตอร์เทรด จ ำกัด บริษัท ณภกิจ อินเตอร์เทรด จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
ยำฉีด Ivermectin 1% ขนำด 100 มิลลิลิตร จ ำนวน
 250 ขวด

600.00 ขวด SME งบจังหวัด 3,143,000.00                   3,143,000.00                   อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ยำฉีด Ivermectin และClorsulon ขนำด 100 
มิลลิลิตร จ ำนวน 210 ขวด

900.00 ขวด บริษัท โกลบอล เวทจ ำกัด

ยำถ่ำยพยำธิชนิดผง เลวำมิโซล ขนำด 7.5 กร้ม 
จ ำนวน 300 ซอง

300.00 ซอง 3,332,950.00                   



 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 สิงหำคม 2564

ยำถ่ำยพยำธิชนิดน้ ำ Albendazole ควำมเข้มข้นไม่น้อยกว่ำ 
12.5% ขนำด 30 มิลลิลิตร จ ำนวน 300 ขวด

60.00 ขวด ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โปรไบโอแม็กซ์

ยำปฎิชีวนะชนิดผงแบบซอง ขนำด 20 กรัม จ ำนวน 
300 ซอง

40.00 ซอง 3,480,000.00                   

ยำออแกนิค ฟอสฟอรัส ชนิดฉีด ขนำด 100 มิลลิลิตร
 จ ำนวน 200 ขวด

350.00 ขวด

วิตำมินเอดีอีชนิดฉีด ขนำดบรรจุ 100 มิลลิลิตร 
จ ำนวน 200 ขวด

400.00 ขวด

ยำปฎิชีวนะ Amoxicillin ชนิดฉีดออกฤทธ์ินำน ขนำด
 100 มิลลิลิตร จ ำนวน 400 ขวด

350.00 ขวด

ยำฉีดเฟนนินิลบิวตำโซน ขนำด 100 มล. จ ำนวน 300 ขวด 250.00 ขวด
ยำลดไข้แก้ปวดฟลูนิซิน ชนิดฉีด 100 มล. จ ำนวน 300 ขวด 385.00 ขวด

ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเช้ือกลูตำรำลดีไฮด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ 
และอัลคิลแอลกอฮอล์ ขนำดจุ 1000 มล. จ ำนวน 
2200 ขวด

365.00 ขวด

แคลเซียมโบโร ขนำด 500 มล. จ ำนวน 200 ขวด 370.00 ขวด
ฮีลเลอร์ สเปรย์ ขนำด 100 มล. จ ำนวน 200 
กระป๋อง

350.00 กระป๋อง
สำรฆ่ำแมลงไซเปอร์เมททริน 25% ขนำด 100 มล. 
จ ำนวน 5300 ขวด

150.00 ขวด

แร่ธำตุก้อนขนำด 2 กก. จ ำนวน 500 ก้อน 60.00 ก้อน
อุปกรณ์พ่นน้ ำยำฆ่ำเช้ือแบบละอองฝอย จ ำนวน 15 
เคร่ือง

2,000.00 เคร่ือง

ท่อนพันธ์ุหญ้ำเนเปียร์ จ ำนวน 50000 กก. 7.00 กิโลกรัม
เมล็ดพันธ์ุหญ้ำรูซ่ี จ ำนวน 400 กก. 200.00 กิโลกรัม

ปุ่ยคอกกระสอบละ 30 กก. จ ำนวน 1500 กระสอบ 35.00 กระสอบ

18 237/2564 23-ส.ค.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,810.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ 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 สิงหำคม 2564

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย แร่ธำตุก้อนขนำดก้อนละ 2 กก.  จ ำนวน 90 ก้อน 45.00 ก้อน SME งบกรม 9,810.00                          9,810.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 ขนำดบรรจุถุงละ 50 กก. จ ำนวน 8 ลูก 720.00 ลูก

19 239/2564 30-ส.ค.-64 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร (แอร์) 79,400.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสินเจริญ พำณิช ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนำด 30000 บีทียู จ ำนวน 2 เคร่ือง

39,700.00 เคร่ือง งบกรม 79,400.00                        79,400.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

20 90/2564 30-ส.ค.-64 วัสดุส ำนักงำน 7 รำยกำร 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเคที คอมพิวเตอร์ ร้ำนเคที คอมพิวเตอร์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
กระดำษA4 ขนำด 80 แกรม จ ำนวน 30 รีม 125.00 รีม SME งบจังหวัด 5,000.00 5,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

กระดำษปก 120 แกรม 180 แผ่น สีฟ้ำ จ ำนวน 2 รีม 150.00 รีม

ปำกกำลูกล่ืนสีน้ ำเงิน จ ำนวน 40 แท่ง 10.00 แท่ง
ดินสอ จ ำนวน 20 แท่ง 5.00 แท่ง

ยำงลบ จ ำนวน 5 ก้อน 6.00 ก้อน

คลิปหนีบด ำ 2 ขำ No 109 จ ำนวน 6 กล่อง 45.00 กล่อง

คลิปหนีบด ำ 2 ขำ No 112 จ ำนวน 6 กล่อง 25.00 ก่ลอง

21 91/2564 30-ส.ค.-64 จ้ำงเหมำท ำส่ือประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 5,997.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำท ำแผ่นนับพร้อมประชำสัมพันธ์ 7.00 แผ่น งบกรม 5,997.00 5,997.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 500.00 ป้ำย

22 91-1/2564 30-ส.ค.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค      
จ ำนวน 1 เคร่ือง

535.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ที.จีคอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด บริษัท ที.จีคอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค      
จ ำนวน 1 เคร่ือง

535.00 เคร่ือง งบกรม 535.00                             535.00                            
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 สิงหำคม 2564

23 92/2564 30-ส.ค.-64 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน (เคร่ืองปรับอำกำศ) 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงหน่ึงแอร์ ร้ำนช่ำงหน่ึงแอร์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน (เคร่ืองปรับอำกำศ)
(หมำยเลขครุภัณฑ์ 015411560340020/63)       
จ ำนวน 1 เคร่ือง

3,000.00 เคร่ือง งบกรม 3,000.00 3,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

24 93/2564 30-ส.ค.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19,152.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่ระยะไข่ ขนำดบรรจุถุงละ
 30 กก. จ ำนวน 1197 กก.

16.00 กก. SME งบกรม 19,152.00 19,152.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

25 93-1/2564 30-ส.ค.-64 วัสดุเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,200.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ยำถ่ำยพยำธิชนิดผง เลวำมิโซ ย่ีห้อ LEMISOL       
จ ำนวน 55 ซอง

40.00 ซอง SME งบกรม 2,200.00                          2,200.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่


