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1 9/2564 3-พ.ค.-64 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 33,510.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564 1.00 เดือน งบกรม 33,510.00 33,510.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

2 57/2564 3-พ.ค.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บร 3647 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

3,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บร 3647 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

3,350.00 คัน งบกรม 3,350.00 3,350.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

3 58/2564 11-พ.ค.-64 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนหินดำดอำหำรสัตว์ โดยนำงสำวีญำภัทร รันรัตน์ ร้ำนหินดำดอำหำรสัตว์ โดยนำงสำวีญำภัทร รันรัตน์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ปลำยข้ำว 250 กก. 16.00 กก. งบกรม 4,000.00                          4,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ร้ำนส.เจริญ

4,250.00                          
ร้ำนทรัพย์เพ่ิมพูน

4,500.00                          
4 59/2564 11-พ.ค.-64 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 2 รำยกำร 3,200.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ยำปฏิชีวนะอิริโธมัยซินและวิตำมินรวมชนิดผงละลำยน้ ำ Bio +
 B12 ขนำดซองละ 20 กรัม จ ำนวน 100 ซอง

30.00 ซอง งบกรม 3,200.00                          3,200.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ยำถ่ำยพยำธิชนิดผง ละลำยน้ ำ ขนำดซองละ 10 กรัม
 จ ำนวน 10 ซอง

20.00 ซอง

5 60/2564 14-พ.ค.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3058 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

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

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3058 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

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

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564

6 61/2564 17-พ.ค.-64 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 2 รำยกำร 1,200.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ยำปฏิชีวนะอิริโธมัยซินและวิตำมินรวมชนิดผงละลำยน้ ำ Bio +
 B12 ขนำดซองละ 20 กรัม จ ำนวน 40 ซอง

30.00 ซอง งบกรม 1,200.00                          1,200.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

7 62/2564 11-พ.ค.-64 วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 2,400.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจำรุวรรณกำรค้ำ ร้ำนจำรุวรรณกำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

CP ไก่จ๊อรสต้นต ำรับ 165.00 ตัวอย่ำง งบกรม 2,400.00                          2,400.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

CP นักเก็ตไก่ 150.00 ตัวอย่ำง นำยรังสรรค์ หอมเย็น

นักเก็ตสต๊ิกไก่ผสมข้ำวโพด 180.00 ตัวอย่ำง 2,641.00                          

ไก่ห่อสำหร่ำย (ตรำซีพี) 235.00 ตัวอย่ำง นำยนรินทร์ อำยุบเคน

ไก่จ๊อพริกสด (ตรำห้ำดำว) 140.00 ตัวอย่ำง 2,642.00                          

จูเนียร์คอกเทลไก่ (BKP) 169.00 ตัวอย่ำง

ไก่นิวออลีนส์ปีกไก่กลำง 319.00 ตัวอย่ำง

ไส้กรองไก่จัมโบ้ทองหนังกรอบ 297.00 ตัวอย่ำง

BKP คอกเทลไก่รมควันหนังกรอบ 255.00 ตัวอย่ำง

ไก่ทอดคำรำเกะแช่แข็ง 490.00 ตัวอย่ำง

8 63/2564 14-พ.ค.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กบ 5806 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

2,561.67 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กบ 5806 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

2,561.67 คัน งบกรม 2,561.67 2,561.67 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

9 324/2564 11-พ.ค.-64 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

28,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐำปนี แสนทวีสุข นำงสำวฐำปนี แสนทวีสุข เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 28,000.00 28,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564

10 64/2564 21-พ.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรติดสต๊ิกเกอร์บริเวณประตู และหน้ำต่ำง
 จ ำนวน 1 งำน 6,125.00       

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนนท์เธียร สันสัด นำยนนท์เธียร สันสัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำบริกำรติดสต๊ิกเกอร์บริเวณประตู และหน้ำต่ำง
 จ ำนวน 1 งำน

6,125.00 งำน งบกรม 6,125.00                          6,125.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำยผดุงศักด์ิ ประเสริฐกุล
6,665.00                          

นำยสุวิน ไชยลำ
6,935.00                          

11 120/2564 24-พ.ค.-64
วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 25 
รำยกำร 43,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล เวท จ ำกัด บริษัท โกลบอล เวท จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย ยาฉีด Enrofloxacin ขนาด 100 มิลลิลิตร 285.00 ขวด งบกรม 43,000.00                        43,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ยาฉีด Tolfenamic Acid ขนาด 100 มิลลิลิตร 450.00 ขวด บริษัท ณภกิจ อินเตอร์เทรด จ ากัด
โทฟีนามิค แอซิด 60 mg (96 tab/กระปุก) 2,000.00 กระปุก 47,505.00                        ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินและสเตร็ปโตมัยซินชนิดฉีดออกฤทธ์ินาน

 ขนาด 100 มิลลิลิตร 450.00 ขวด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรไบโอแม็กซ์

ยาฉีด Ivermectin 1% ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร 250.00 ขวด 48,870.00                        
Prednisolone (1000 tab/กระปุก)		 900.00 กระปุก
Cephalexin 500 mg. (100 tab/กระปุก) 450.00 กระปุกวิตามินรวมชนิดฉีด (Multivitamin injection) ขนาด 100 

มิลลิลิตร 280.00 ขวด
Pyrantel+Febantel+Praziquantel tablet (50 tab/กล่อง) 550.00 กล่อง
สารน  า Lactated ringer’s ขนาดจุ 1000 มิลลิลิตร 800.00 ลัง
สารน  า Acetar 5 ขนาดบรรจุ 1000 มิลลิลิตร	 800.00 ลัง
สารน  า Normal Saline ขนาดบรรจุ 1000 มิลลิลิตร 800.00 ลัง
น  าเกลือล้างแผล		 160.00 ขวดผ้าก๊อซฆ่าเชื อชนิดพับ ขนาด 3x3 นิ ว ห่อละ 10 ซอง (10 

แผ่น/ซอง) 500.00 ห่อ
เทปพันแผลแบบยืดหยุ่น (Coban)	 90.00 ม้วน
แอลกอฮอล์ 130.00 ขวด
โพรวิโดนไอโอดีน ขนาด 450 มิลลิลิตร 150.00 ขวด



 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/
จ้ำง

วันท่ีส่ังซ้ือ/
จ้ำง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำ/หน่วย หน่วยนับ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / 
จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564

ขี ผึ งรักษาแผล Bactacine 450 กรัม	 432.00 กระปุก
นีโอเทป ขนาด 2 นิ ว	 120.00 ม้วน
เข็มฉีดยา ขนาด 21 x 1 นิ ว บรรจุกล่องละ 100 อัน 150.00 กล่อง
เข็มฉีดยา ขนาด 23 x 1 นิ ว บรรจุกล่องละ 100 อัน 150.00 กล่อง
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด 3 มิลลิลิตร 300.00 กล่อง
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด 5 มิลลิลิตร	 300.00 กล่อง
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด 10 มิลลิลิตร	 300.00 กล่อง
ฮีลเลอร์ สเปรย์			 350.00 กระป๋อง

12 121/2564 24-พ.ค.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 32,400.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนหินดำดอำหำรสัตว์ ร้ำนหินดำดอำหำรสัตว์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย ไก่ไข่เพศเมียอำยุระหว่ำง 16-18 สัปดำห์ 220.00 ตัว งบกรม 32,400.00                        32,400.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่ระยะไข่ 16.00 กก. ส.เจริญ

33,000.00                        
ทรัพย์เพ่ิมพูน

32,700.00                        

13 65/2564 31-พ.ค.-64
จ้ำงเหมำบริกำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่ม
เกษตรกร โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ห้วยเขย่ง 
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน 4,000.00       

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเพชรรัตน์ ผำภูมิวิบูลย์ นำงสำวเพชรรัตน์ ผำภูมิวิบูลย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำบริกำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่ม
เกษตรกร โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ห้วยเขย่ง 
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน

4,000.00 งำน งบกรม 4,000.00                          4,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำยชุมพล แสงวรรณ
4,000.00                          

นำยพัฒน์พงษ์ มงคลกำญจนคุณ
4,000.00                          
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โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564

14 66/2564 31-พ.ค.-64
จ้ำงเหมำบริกำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่ม
เกษตรกร โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ปรังเผล 
อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน 4,000.00       

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชุมพล แสงวรรณ นำยชุมพล แสงวรรณ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำบริกำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่ม
เกษตรกร โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ปรังเผล 
อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน

4,000.00 งำน งบกรม 4,000.00                          4,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำงสำวเพชรรัตน์ ผำภูมิวิบูลย์
4,000.00                          

นำยพัฒน์พงษ์ มงคลกำญจนคุณ
4,000.00                          

15 67/2564 31-พ.ค.-64
จ้ำงเหมำบริกำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่ม
เกษตรกร โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.หนองเป็ด
 อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน 4,000.00       

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพัฒน์พงษ์ มงคลกำญจนคุณ นำยพัฒน์พงษ์ มงคลกำญจนคุณ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำบริกำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่ม
เกษตรกร โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.หนองเป็ด
 อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน

4,000.00 งำน งบกรม 4,000.00                          4,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำงสำวเพชรรัตน์ ผำภูมิวิบูลย์
4,000.00                          

นำยชุมพล แสงวรรณ
4,000.00                          

16 68/2564 31-พ.ค.-64 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 1 รำยกำร 3,400.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

แบตเตอร่ี 75D31L ใหม่ 3,400.00 ลูก งบกรม 3,400.00                          3,400.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

17 69/2564 31-พ.ค.-64 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 1 รำยกำร 3,400.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

แบตเตอร่ี 75D31L ใหม่ 3,400.00 ลูก งบกรม 3,400.00                          3,400.00                          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 พฤษภำคม 2564

18 69-1/2564 31-พ.ค.-64 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร 13,085.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัดบริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัดเป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ปำกกำลูกล่ืนสีน  ำเงิน 5.00 ด้ำม งบกรม 13,085.00                        13,085.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ปำกกำลูกล่ืนสีแดง 5.00 ด้ำม
น  ำยำลบค ำผิด 75.00 ด้ำม
ลวดเย็บเบอร์ 10 (กล่องใหญ่) 168.00 กล่อง
ลวดเสียบกระดำษ 9.00 กล่อง
คลิปด ำตรำม้ำ เบอร์ 108 50.00 กล่อง
คลิปด ำตรำม้ำ เบอร์ 109 45.00 กล่อง
คลิปด ำตรำม้ำ เบอร์ 110 35.00 กล่อง
คลิปด ำตรำม้ำ เบอร์ 112 25.00 กล่อง
ซองขำวพิมพ์ครุฑ (50ซอง/แพ็ค) 45.00 แพ็ค
ซองน  ำตำลพับสองพิมพ์ครุฑ (50ซอง/แพ็ค) 60.00 แพ็ค
ซองขำยข้ำง A4 ครุฑ 200.00 แพ็ค
ลวดเย็บเบอร์ 3-1 M 390.00 กล่อง
กำวแท่งยูฮู 40 กรัม 85.00 แท่ง
เทปใส 35.00 ม้วน
ปำกกำเน้นข้อควำม 45.00 ด้ำม

19 -/2564 31-พ.ค.-64
เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงส ำหรับ Tablet  
จ ำนวน 14 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

867.34 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จ ำกัด บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงส ำหรับ Tablet  จ ำนวน 
14 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  (จ ำนวน 9 วัน)

867.34 หมำยเลข งบกรม 867.34 867.34 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่


