
 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/
จ้ำง

วันท่ีส่ังซ้ือ/จ้ำง งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำ/หน่วย หน่วยนับ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / 
จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

1 14/2564 1-ก.ย.-64 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 29,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน กันยำยน 2564 1.00 เดือน งบกรม 29,800.00 29,800.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

2 15/2564 1-ก.ย.-64 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 10,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน กันยำยน 2564 งบจังหวัด 1.00 เดือน งบจังหวัด 10,850.00 10,850.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

3 455/2564 1-ก.ย.-64 จ้ำงปรับปรุงอำคำรรักษำพยำบำลสัตว์ จ ำนวน 1 งำน 201,600.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิมล แก้วเทียม นำยวิมล แก้วเทียม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงจ้ำง จ้ำงปรับปรุงอำคำรรักษำพยำบำลสัตว์ จ ำนวน 1 งำน 201,600.00 งำน งบกรม 201,600.00                          201,600.00                     อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

4 94/2564 7-ก.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บว 1706 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

22,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ม่อนยนต์ศิลป์ บริษัท อมรชัยออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บว 1706 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

22,020.00 คัน งบกรม 22,020.00 22,020.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ป.กำรช่ำง
24,600.00

อู่สุกลกำร
24,480.00

5 95/2564 6-ก.ย.-64 วัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,400.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ยำงนอก  MAXXIS 235/70-15 ATจ ำนวน 4 เส้น นข 3059 กจ. 2,850.00 เส้น SME งบกรม 11,400.00                            11,400.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เว็บไซต์

6 96/2564 6-ก.ย.-64 วัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,400.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ยำงนอก  215/70.15 R611 จ ำนวน 4 เส้น นข 3057 กจ. 2,850.00 เส้น SME งบกรม 11,400.00                            11,400.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เว็บไซต์

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กันยำยน 2564



 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 กันยำยน 2564

7 97/2564 6-ก.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บว 1600 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

13,570.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ม่อนยนต์ศิลป์ บริษัท อมรชัยออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บว 1600 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

13,570.00 คัน งบกรม 13,570.00 13,570.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ป.กำรช่ำง
14,850.00

อู่สุกลกำร
14,890.00

8 98/2564 6-ก.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3058 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

9,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ม่อนยนต์ศิลป์ บริษัท อมรชัยออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3058 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

9,200.00 คัน งบกรม 9,200.00 9,200.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ป.กำรช่ำง
11,580.00

อู่สุกลกำร
11,310.00

9 99/2564 6-ก.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3059 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

15,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ม่อนยนต์ศิลป์ บริษัท อมรชัยออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3059 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

15,400.00 คัน งบกรม 15,400.00 15,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ป.กำรช่ำง
16,990.00

อู่สุกลกำร
17,290.00



 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 กันยำยน 2564

10 101/2564 7-ก.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3057 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

30,370.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ม่อนยนต์ศิลป์ บริษัท อมรชัยออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3057 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

30,370.00 คัน งบกรม 30,370.00 30,370.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ป.กำรช่ำง
33,740.00

อู่สุกลกำร
33,320.00

11 102/2564 7-ก.ย.-64 วัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,400.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ยำงนอก  215/70.15 R611 จ ำนวน 4 เส้น นข 3058 กจ. 2,850.00 เส้น SME งบกรม 11,400.00                            11,400.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เว็บไซต์

12 105/2564 8-ก.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กบ 5808 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

3,565.33 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กบ 5808 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

3,565.33 คัน งบกรม 3,565.33 3,565.33 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

13 106/2564 8-ก.ย.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 15,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง สุกัลยำกำรค้ำ สุกัลยำกำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือหมูสันนอก จ ำนวน 30 กก. 180.00 กก. SME งบจังหวัด 15,000.00                            15,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เน้ือหมูสะโพก จ ำนวน 20 กก. 180.00 กก. ษรินทร์ธนทรัพย์

เน้ือหมะโพกบดละเอียด จ ำนวน 20 กก. 180.00 กก. 15,350.00                            

มันแข็งหมู จ ำนวน 10 กก. 80.00 กก. ศศิกำญจน์พำนิช

มันหมูบดละเอียด จ ำนวน 6 กก. 75.00 กก. 15,240.00                            พริกไทยขำวป่นขนำดบรรจุถุงละ 500 ก. จ ำนวน 1 
ถุง 250.00 ถุง

ซีอ้ิวขำว สูตร 1 ขนำดบรรจุขวดละ 1000 มล. 
จ ำนวน 2 ขวด

55.00 ขวด



 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 กันยำยน 2564

ซอสหอยนำงรม ขนำดบรรจุขวดละ 1000 มล. 
จ ำนวน 2 ขวด

60.00 ขวด

น้ ำมันปำลืม ขนำดบรรจุขวดละ 1000 มล. จ ำนวน 6
 ขวด

45.00 ขวด

ถุงมือยำงสีฟ้ำ ไม่มีแป้งไซร์ M ขนำดล่อง 100 ช้ิน 
จ ำนวน 2 กล่อง

200.00 กล่อง

14 107/2564 8-ก.ย.-64 จ้ำงเหมำท ำคู่มือฝึกอบรม จ ำนวน 2 รำยกำร 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมยุรีก็อปป้ี ร้ำนมยุรีก็อปป้ี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

คู่มือฝึกอบรมโครงกำรส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุ
สัตว์ จ ำนวน 30 เล่ม

100.00 เล่ม งบจังหวัด 6,000.00 6,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

คู่มือฝึกอบรมโครงกำรส่งเสริมกำรตลำดออนไลน์ 
จ ำนวน 30 เล่ม

100.00 เล่ม ศิลำกำรพำณิชย์

6,600.00
ศศิกำญจน์พำนิช

6,900.00

15 108/2564 8-ก.ย.-64 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรม จ ำนวน 2 รำยกำร 2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ป้ำยฝึกอบรมโครงกำรส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุ
สัตว์ ขนำด 2x4 เมตร

1,000.00 ป้ำย งบจังหวัด 2,000.00 2,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ป้ำยฝึกอบรมโครงกำรส่งเสริมกำรตลำดออนไลน์ ขนำด
 2x4 เมตร

1,000.00 ป้ำย แบงค์สต๊ิกเกอร์

2,300.00
อำร์ตอิงเจ็ท

2,400.00

16 109/2564 8-ก.ย.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 75,120.00     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 กันยำยน 2564

อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่ระยะไ ขนำดบรรจุถุงละ 
30 กก. จ ำนวน 4,695 กก.

16.00 กก. SME งบกรม 75,120.00                            75,120.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

17 109-1/2564 10-ก.ย.-64 วัสดุวิทยำศำสตร์ (ตัวอย่ำงเน้ือ) จ ำนวน 1 รำยกำร 7,400.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ สุกใส นำงสำวปนัดดำ สุกใส เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือไก่ จ ำนวน 74 ตัวอย่ำง 100.00 ตัวอย่ำง งบกรม 7,400.00                              7,400.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

18 109-2/2564 10-ก.ย.-64 วัสดุวิทยำศำสตร์ (ตัวอย่ำงเน้ือ) จ ำนวน 2 รำยกำร 4,200.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววรัตน์วลัญช์ ไหลธรรมนูญ นำงสำววรัตน์วลัญช์ ไหลธรรมนูญ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือไก่ จ ำนวน 12 ตัวอย่ำง 100.00 ตัวอย่ำง งบกรม 4,200.00                              4,200.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เน้ือสุกร จ ำนวน 20 ตัวอย่ำง 150.00 ตัวอย่ำง

19 110/2564 10-ก.ย.-64 วัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 2 รำยกำร 1,750.00       วิธีเฉพำะเจำะจง สยำมเทคนิคแอร์ สยำมเทคนิคแอร์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ปัดน้ ำฝน ย่ีห้อ Bosch จ ำนวน 4 คู่ 350.00 คู่ งบกรม 1,750.00                              1,750.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ปัดน้ ำฝน ย่ีห้อ Lynx จ ำนวน 1 คู่ 235.51 คู่

20 111/2564 10-ก.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กจ 1405 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

2,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ม่อนยนต์ศิลป์ บริษัท อมรชัยออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กจ 1405 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

2,680.00 คัน งบกรม 2,680.00 2,680.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

21 112/2564 14-ก.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ศง 2427 กทม. 
จ ำนวน 1 คัน

12,030.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ม่อนยนต์ศิลป์ บริษัท อมรชัยออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ศง 2427 กทม. 
จ ำนวน 1 คัน

12,030.00 คัน งบกรม 12,030.00 12,030.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

22 113/2564 14-ก.ย.-64 จ้ำงเหมำปรับภูมิทัศน์ จ ำนวน 64 ตำรำงเมตร 1,920.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชุติมำ สำหร่ำย นำงสำวชุติมำ สำหร่ำย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
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ปลูกหญ้ำมำเลย์ จ ำนวน 64 ตร.ม 1,920.00 ตร.ม งบกรม 1,920.00 1,920.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

23 114/2564 14-ก.ย.-64 วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,400.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววรัตน์วลัญช์ ไหลธรรมนูญ นำงสำววรัตน์วลัญช์ ไหลธรรมนูญ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ไข่ไก่ จ ำนวน 24 ตัวอย่ำง 100.00 ตัวอย่ำง งบกรม 2,400.00                              2,400.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

24 115/2564 16-ก.ย.-64 วัสดุเวชภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 26,560.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ยำปฏิชีวนะอิริโธมัยซินและวิตำมินรวมชนิดผงละลำยน้ ำ 
bio+b12 ขนำดซองละ 20 กรัม จ ำนวน 530 ซอง

30.00 ซอง SME งบกรม 26,560.00                            26,560.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ยำถ่ำยพยำธิชนิดผง ละลำยน้ ำ ขนำดซองละ 10 กรัม
 จ ำนวน 533 ซอง

20.00 ซอง

25 116/2564 16-ก.ย.-64 วัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ยำงนอก BS 265/65-17 AT จ ำนวน 4 เส้น 5,000.00 เส้น SME งบกรม 20,000.00                            20,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

26 117/2564 16-ก.ย.-64 วัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ยำงนอก  265/65-17 A/T 001 จ ำนวน 4 เส้น กบ 5807 กจ. 5,000.00 เส้น SME งบกรม 20,000.00                            20,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เว็บไซต์

27 118/2564 17-ก.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กพ 3986 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

7,207.40 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 ผู้จ ำหน่ำยโต
โยต้ำ จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กพ 3986 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

7,207.40 คัน งบกรม 7,207.40 7,207.40 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

28 119/2564 17-ก.ย.-64 วัสดุวิทยำศำสตร์ (ตัวอย่ำงเน้ือ) จ ำนวน 2 รำยกำร 3,900.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ เช้ือวงษ์ นำยสุริยำ เช้ือวงษ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือไก่ จ ำนวน 18 ตัวอย่ำง 100.00 ตัวอย่ำง งบกรม 3,900.00                              3,900.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เน้ือสุกร จ ำนวน 14 ตัวอย่ำง 150.00 ตัวอย่ำง
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29 120/2564 17-ก.ย.-64 จ้ำงเหมำท ำส่ือประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.บี.1 ร้ำนเอส.บี.2 เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ป้ำยไวนิล ขนำด 3*5 เมตร พร้อมเจำะรู จ ำนวน 2 แผ่น 1,500.00 แผ่น งบกรม 2,680.00 2,680.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

30 121/2564 17-ก.ย.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,170.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จุลินทรีย์ (EM) ขนำดบรรจุ 1 ลิตร จ ำนวน 13 ขวด 90.00 ขวด SME งบกรม 1,170.00                              1,170.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

31 122/2564 20-ก.ย.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 จ ำนวน 13 กระสอบ 720.00  กระสอบ SME งบกรม 10,000.00                            10,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ร ำละเอียด จ ำนวน 64 กก. 10.00 กก.

32 123/2564 20-ก.ย.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ลวดตำข่ำย จ ำนวน 6 ม้วน 1,620.00 ม้วน SME งบกรม 10,000.00                            10,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ร ำละเอียด จ ำนวน 28 กก. 10.00 กก. ทรัพย์เพ่ิมพูน
10,620.00                            

หินดำดอำหำรสัตว์
10,236.00                            

33 248/2564 20-ก.ย.-64 วัสดุเวชภัณฑ์ จ ำนวน 8 รำยกำร 129,350.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอลเวท จ ำกัด บริษัท โกลบอลเวท จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย ยำปฏิชีวนะเพนิซิลลินและไดไฮโดรสเต็ปโตมัยซินชนิด
ออกฤทธ์ินำน ขนำด 100 มิลลิลิตร จ ำนวน 50 ขวด

450.00 ขวด SME งบกรม 129,350.00                          129,350.00                     อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ยำปฏิชีวนะ Amoxicillin ชนิดฉีดออกฤทธ์ินำน ขนำด
 100 มิลลิลิตร จ ำนวน 50 ขวด

350.00 ขวด บริษัท ณภกิจอินเตอร์เทรด จ ำกัด

ยำปฏิชีวนะ Enrofloxacin ชนิดฉีด ขนำด 100 
มิลลิลิตร จ ำนวน 50 ขวด

250.00 ขวด 139,415.00                          

ยำฉีดเฟนนิลบิวตำโซน ขนำด 100 มิลลิลิตร จ ำนวน 51 ขวด 250.00 ขวด ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โปไบโอแม็กซ์
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ยำออแกนิค ฟอสฟอรัส ชนิดฉีด ขนำด 100 มิลลิลิตร
 จ ำนวน 50 ขวด

450.00 ขวด 142,715.00                          

ยำปฏิชีวนะละลำยน้ ำ จ ำนวน 200 ซอง 40.00 ซอง

ยำวิตำมินรวมแบบซอง จ ำนวน 210 ซอง 100.00 ซอง

ยำถ่ำยพยำธิชนิดน้ ำ Albendazole ควำมเข้มข้นไม่
น้อยกว่ำ 12.5 % จ ำนวน 210 ขวด

60.00 ขวด

34 249/2564 20-ก.ย.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 170,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย ไก่ไข่เพศเมีย จ ำนวน 510 ตัว 200.00 ตัว SME งบกรม 170,000.00                          170,000.00                     อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ร ำละเอียด จ ำนวน 6,800 กก. 10.00 กก. ร้ำนหินดำดอำหำรสัตว์
187,000.00                          

ร้ำนส.เจริญ
198,900.00                          

35 126/2564 21-ก.ย.-64 วัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ยำงนอก  265/65-17 A/T 001 จ ำนวน 4 เส้น กบ 5806 กจ. 5,000.00 เส้น SME งบกรม 20,000.00                            20,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เว็บไซต์

36 127/2564 21-ก.ย.-64 วัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ยำงนอก  265/65-17 A/T 001 จ ำนวน 4 เส้น กน 2392 กจ. 5,000.00 เส้น SME งบกรม 20,000.00                            20,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เว็บไซต์

37 128/2564 21-ก.ย.-64 วัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ยำงนอก  265/65-17 A/T 001 จ ำนวน 4 เส้น กบ 5808 กจ. 5,000.00 เส้น SME งบกรม 20,000.00                            20,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เว็บไซต์

38 129/2564 21-ก.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กท 9177 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

22,949.90 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 ผู้จ ำหน่ำยโต
โยต้ำ จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กันยำยน 2564

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กท 9177 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

22,949.90 คัน งบกรม 22,949.90 22,949.90 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

39 130/2564 22-ก.ย.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,160.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

แร่ธำตุก้อน ขนำดก้อนละ 2 กก. จ ำนวน 48 ก้อน 45.00 ก้อน SME งบกรม 2,160.00                              2,160.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

40 131/2564 22-ก.ย.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,365.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

แร่ธำตุก้อน ขนำดก้อนละ 2 กก. จ ำนวน 79 ก้อน 45.00 ก้อน SME งบกรม 4,365.00                              4,365.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

41 132/2564 22-ก.ย.-64 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รำยกำร 16,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเคที คอมพิวเตอร์ ร้ำนเคที คอมพิวเตอร์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
หมึกพิมพ์ OKI B412 จ ำนวน 2 ตลับ 1,900.00 ตลับ SME งบกรม 38,962.00 38,962.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

DRUM OKI B412 จ ำนวน 1 ตลับ 3,450.00 ตลับ

หมึกพิมพ์ OKI B472 จ ำนวน 1 ตลับ 1,900.00 ตลับ
DRUM OKI B472 จ ำนวน 1 ตลับ 3,450.00 ตลับ
หมึกพิมพ์ BROTHER HL-2140 จ ำนวน 2 ตลับ 1,600.00 ตลับ
USB Keyboard LOGITECH (K12) Black จ ำนวน 2 อัน 350.00 อัน

42 133/2564 22-ก.ย.-64 วัสดุส ำนักงำน 15 รำยกำร 38,962.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเคที คอมพิวเตอร์ ร้ำนเคที คอมพิวเตอร์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
กระดำษ A4 80 แกรม(500/แผ่น) ย่ีห้อDouble A จ ำนวน 39 ลัง 625.00 ลัง SME งบกรม 38,962.00 38,962.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

แฟ้มสันกว้ำง 2100Fสัน 3 น้ิว ด ำ ตรำช้ำง จ ำนวน 40 อัน 95.00 อัน ฮุนพำนิช เซอร์วิส

สมุดเสนอเซ็น HI-TECH จ ำนวน 24 เล่ม 180.00 เล่ม 40,291.00                            
ปำกกำลูกล่ืน สีน้ ำเงิน Quantum รุ่น 007 Hitz จ ำนวน 29 แท่ง 10.00 แท่ง ศิลำกำรพำณิชย์

ดินสอไม้ HB Quantum QP-930 จ ำนวน 50 แท่ง 50.00 แท่ง 39,033.00                                
คลิปด ำ ตรำช้ำง E108 สีด ำ ขนำด 50 มม. (12/กล่อง) จ ำนวน 20 
กล่อง 70.00 กล่อง
คลิปด ำ ตรำช้ำง E109 สีด ำ ขนำด 40 มม. (12/กล่อง) จ ำนวน 17 
กล่อง 55.00 กล่อง
คลิปด ำ ตรำช้ำง E110 สีด ำ ขนำด 32 มม. (12/กล่อง) จ ำนวน 24 
กล่อง 35.00 กล่อง



 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 กันยำยน 2564

คลิปด ำ ตรำช้ำง E111 สีด ำ ขนำด 25 มม. (12/กล่อง) จ ำนวน 24 
กล่อง 25.00 กล่อง
คลิปด ำ ตรำช้ำง E112 สีด ำ ขนำด 19 มม. (12/กล่อง) จ ำนวน 20 
กล่อง 20.00 กล่อง

ลวดเย็บกระดำษ ตรำช้ำง No.10 (24กล่อง) จ ำนวน 2 กล่อง 200.00 กล่อง
ลวดเย็บกระดำษ ตรำช้ำง No.3 (24/6) (24กล่อง) จ ำนวน 1 กล่อง 420.00 กล่อง

ลวดเย็บกระดำษ ตรำช้ำง No.35 (26/6) (24กล่อง) จ ำนวน 1 กล่อง 320.00 กล่อง

ปำกกำลบค ำผิด 4.2 ml. ตรำช้ำง จ ำนวน 12 ด้ำม 20.00 ด้ำม

กรรไกร 9 น้ิว OFB0590 ตรำช้ำง จ ำนวน 4 อัน 93.00 อัน

43 134/2564 22-ก.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บร 3647 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

15,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บร 3647 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

15,800.00 คัน งบกรม 15,800.00 15,800.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ป.กำรช่ำง
16,500.00

อู่สุกลกำร
16,900.00

44 136/2564 22-ก.ย.-64 วัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 2 รำยกำร 4,868.50       วิธีเฉพำะเจำะจง สยำมเทคนิคแอร์ สยำมเทคนิคแอร์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ปัดน้ ำฝน ย่ีห้อ Bosch จ ำนวน 13 คู่ 350.00 คู่ งบกรม 4,868.50                              4,868.50                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

45 135/2564 22-ก.ย.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 7,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 จ ำนวน 9 กระสอบ 720.00  กระสอบ SME งบกรม 7,000.00                              7,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ร ำละเอียด จ ำนวน 52 กก. 10.00 กก.

46 136/2564 22-ก.ย.-64 ค่ำวัสดุยำนพำหนะ 1 รำยกำร 4,865.50 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมเทคนิคแอร์ ร้ำนสยำมเทคนิคแอร์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ท่ีปัดน้ ำฝน ย่ีห้อ Bosch 350.00 คู่ งบกรม 4,865.50 4,865.50 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
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47 139/2564 23-ก.ย.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 19,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

รองเท้ำหนังนิรภัย จ ำนวน 45 คู่ 100.00 คู่ SME งบกรม 19,500.00                            19,500.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

อ่ำงน้ ำยำฆ่ำเช้ือ จ ำนวน 30 อัน 400.00 อัน

ผ้ำกันเป้ือน pvc จ ำนวน 30 ผืน 100.00 ผืน

48 140/2564 23-ก.ย.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 18,985.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

อำหำรไก่ไข่ จ ำนวน 395 กก. 16.00 กก. SME งบกรม 18,985.00                            18,985.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

อำหำรไก่พ้ืนเมือง จ ำนวน 395 กก. 16.00 กก.

อำหำรข้นส ำเร็จรูปส ำหรับแพะรุ่น ขนำดบรรจุถุงละ 
30 กก. จ ำนวน 13 ถุง

450.00 ถุง

แร่ธำตุก้อน จ ำนวน 11 ก้อน 45.00 ก้อน

49 141/2564 23-ก.ย.-64 วัสดุกำรเกษตร/เวชภัณฑ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
แร่ธำตุก้อน จ ำนวน 100 ก้อน 45.00 ก้อน SME งบกรม 20,000.00 20,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ร ำละเอียด จ ำนวน 110 กก. 10.00 กก. ทรัพย์เพ่ิมพูน

ยำฉีด Ivermectin 1% ขนำด 100 มิลลิลิตร จ ำนวน
 31 ขวด 250.00 ขวด 

21,310.00                            

ยำปฏิชีวนะ Amoxicillin ชนิดฉีดออกฤทธ์ินำน ขนำด
 100 มิลลิลิตร จ ำนวน 3 ขวด

350.00
ขวด 

หินดำดอำหำรสัตว์

วิตำมินรวมชนิดฉีด (Multivitamin injection) ขนำด 
100 มิลลิลิตร จ ำนวน 20 ขวด

280.00 ขวด 20,681.00                            

50 142/2564 23-ก.ย.-64 วัสดุเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ ร้ำนศิลำกำรพำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ยำฆ่ำเช้ือกลูตำรำลดีไฮด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ 
และอัลคิลแอลกอฮอลล์ ขนำดบรรจุ 1000 มิลลิลิตร
จ ำนวน 30 ลิตร

250.00 ลิตร SME งบกรม 7,500.00 7,500.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่


