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ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก
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1 8/2564 1-เม.ย.-64 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 36,430.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน เมษำยน 2564 1.00 เดือน งบกรม 36,430.00 36,430.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

2 291/2564 5-เม.ย.-64 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

34,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำลี รัศมีวิบูล นำยชำลี รัศมีวิบูล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.สังขละบุรี) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 34,800.00 34,800.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

3 51/2564 16-เม.ย.-64 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 17,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเค ที คอมพิวเตอร์ ร้ำนเค ที คอมพิวเตอร์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

หมึกพิมพ์ OKI B412 1,900.00 ตลับ งบกรม 17,500.00                        17,500.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

DRUM OKI B412 3,450.00 ตลับ

หมึกพิมพ์ OKI B472 1,900.00 ตลับ

DRUM OKI B472 3,450.00 ตลับ

หมึกพิมพ์ BROTHER HL- 2140 1,600.00 ตลับ

DRUM BROTHER HL- 2140 1,700.00 ตลับ

4 48/2564 16-เม.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3059 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

6,148.22 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลส์ จ ำกัด บริษัท อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลส์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3059 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

6,148.22 คัน งบกรม 6,148.22 6,148.22 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

5 49/2564 16-เม.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กจ 1405 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

12,123.10 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท มิตซูกำญจนบุรี จ ำกัด บริษัท มิตซูกำญจนบุรี จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กจ 1405 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

12,123.10 คัน งบกรม 12,123.10 12,123.10 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

6 52/2564 30-เม.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กพ 3986 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

1,340.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน เมษำยน 2564
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน เมษำยน 2564

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กพ 3986 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

1,340.00 คัน งบกรม 1,340.00 1,340.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

7 53/2564 30-เม.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กจ 1405 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

1,340.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กจ 1405 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

1,340.00 คัน งบกรม 1,340.00 1,340.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

8 54/2564 30-เม.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3057 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

4,916.65 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ช.เอรำวัณมอเตอร์ กำญจนบุรี จ ำกัด บริษัท ช.เอรำวัณมอเตอร์ กำญจนบุรี จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3057 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

4,916.65 คัน งบกรม 4,916.65 4,916.65 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

9 55/2564 30-เม.ย.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3059 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

2,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3059 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

2,850.00 คัน งบกรม 2,850.00 2,850.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

10 318/2564 30-เม.ย.-64 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

29,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำภำพัชร์ พูลสวัสด์ิ นำยอำภำพัชร์ พูลสวัสด์ิ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 29,800.00 29,800.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่


