
ล ำดบั เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ที่ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ตุลาคม จา้งเหมาบริการก าจดัปลวก                  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2 
รายการ

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 62

48,150.00                ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอสวีเอส 
เพสต ์ เป็นเงิน 48,150.- บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอสวีเอส 
เพสตร์าคาท่ีเสนอ 48,150.- บาท

48,150.00             ใบสัง่จา้งเลขท่ี 1/2563                  
ลงวนัท่ี   8  ตุลาคม  2562

2 ตุลาคม ซ่อมรถยนต ์หมายเลขทะเบียน                
  ฮธ-5060 กทม. จ านวน 1 คนั

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 62

3,344.52                  บริษทั วรจกัร์ยนต ์จ  ากดั              
     เป็นเงิน 3,344.52 บาท

บริษทั วรจกัร์ยนต ์จ  ากดั              
  ราคาท่ีเสนอ  3,344.52 บาท

3,344.52               ใบสัง่จา้งเลขท่ี 2/2563                  
ลงวนัท่ี   24  ตุลาคม  2562

3 ตุลาคม ซ่อมรถยนต ์หมายเลขทะเบียน                
  ฮจ-662 กทม. จ านวน 1 คนั

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 62

4,960.52                  บริษทั สยามนิสสัน เซลศ ์ จ  ากดั  
       เป็นเงิน  4,960.52 บาท

บริษทั สยามนิสสัน เซลศ ์ จ  ากดั  
       ราคาท่ีเสนอ  4,960.52 บาท

4,960.52               ใบสัง่จา้งเลขท่ี 3/2563                  
ลงวนัท่ี    24  ตุลาคม  2562

4 พฤศจิกายน จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 
เคร่ือง

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 62

9,095.00                  บริษทั ธรี-โอ แอร์ แอนด ์เอน็จิ
เนียร่ิง จ  ากดั  เป็นเงิน 9,095.- บาท

บริษทั ธรี-โอ แอร์ แอนด ์เอน็จิ
เนียร่ิง จ  ากดั  ราคาท่ีเสนอ 
9,095.- บาท

9,095.00               ใบสัง่จา้งเลขท่ี 7/2563                  
ลงวนัท่ี   22  พฤศจิกายน  2562

5 พฤศจิกายน จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 
เคร่ือง

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 62

3,745.00                  บริษทั ธรี-โอ แอร์ แอนด ์เอน็จิ
เนียร่ิง จ  ากดั  เป็นเงิน 3,745.- บาท

บริษทั ธรี-โอ แอร์ แอนด ์เอน็จิ
เนียร่ิง จ  ากดั  ราคาท่ีเสนอ 
3,745.- บาท

3,745.00               ใบสัง่จา้งเลขท่ี 8/2563                  
ลงวนัท่ี   28  พฤศจิกายน  2562

6 พฤศจิกายน ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 9 รายการ    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 62

40,125.00                บริษทั เบลสด ์เวย ์จ  ากดั               
     เป็นเงิน 40,125.- บาท

บริษทั เบลสด ์เวย ์จ  ากดั               
   ราคาท่ีเสนอ 40,125.- บาท

40,125.00             ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 2/2563                   
 ลงวนัท่ี   27  พฤศจิกายน  2562

7 พฤศจิกายน จา้งท าความสะอาดโรงเกบ็พสัดุ กองคลงั
 จ  านวน 3 หลงั

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 62

19,260.00                ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทรีโดมิเนียน 
1992ราคาท่ีเสนอ 19,260.- บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทรีโดมิเนียน 
1992ราคาท่ีเสนอ 19,260.- บาท

19,260.00             ใบสัง่จา้งเลขท่ี 6/2563                  
ลงวนัท่ี   20  พฤศจิกายน  2562

ปัญหา/

อุปสรรค

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มพสัดุ กองคลงั กรมปศุสัตว์

งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำได้เดือน
วธีิจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วงเงินงบประมำณ รำคำที่เสนอได้ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

หนา้ที ่1



ล ำดบั เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ที่ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ปัญหา/

อุปสรรค

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มพสัดุ กองคลงั กรมปศุสัตว์

งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำได้เดือน
วธีิจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วงเงินงบประมำณ รำคำที่เสนอได้ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

8 พฤศจิกายน ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 27 รายการ    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      เงินทุนฯ 62

4,420.17                  ร้านอาทรพาณิชย ์                         
      เป็นเงิน 4,420.17 บาท

ร้านอาทรพาณิชย ์                         
  ราคาท่ีเสนอ 4,420.17 บาท

4,420.17               ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 1/2563                   
ลงวนัท่ี   20  พฤศจิกายน  2562

9 พฤศจิกายน จา้งพิมพส่ิ์งพิมพ ์จ  านวน 3 รายการ    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 62

441,150.00              ชุมนุมสหกรณ์แห่งการเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ากดั                 
            เป็นเงิน 441,150.- บาท

ชุมนุมสหกรณ์แห่งการเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ากดั                 
         ราคาท่ีเสนอ 441,150.- บาท

441,150.00           ใบสัง่จา้งเลขท่ี 4/2563                  
ลงวนัท่ี   6  พฤศจิกายน  2562

10 ธนัวาคม จา้งเหมาบริการขนยา้ยเอกสารไปเกบ็ท่ี
โรงเกบ็พสัดุ กองคลงั ณ ศนูยร์าชการ
กรมปศสุัตว ์จ  านวน 1 งาน

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 62

22,000.00                ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ส. โชคอุดม
ขนส่ง  เป็นเงิน 22,000.- บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ส. โชคอุดม
ขนส่ง  ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท

22,000.00             ใบสัง่จา้งเลขท่ี 11/2563                 
 ลงวนัท่ี   17  ธนัวาคม  2562

11 ธนัวาคม ซ้ือกระดาษทิซซูชนิดมว้นใหญ่              
 จ  านวน 3,684 มว้น

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 62

246,367.50              บริษทั เค.เอส.ดี. เอน็เตอร์ไพรส์ 
จ  ากดั ราคาท่ีเสนอ 246,367.50 
บาท

บริษทั เค.เอส.ดี. เอน็เตอร์ไพรส์ 
จ  ากดั ราคาท่ีเสนอ 246,367.50 
บาท

246,367.50           ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 6/2563                   
 ลงวนัท่ี   24  ธนัวาคม  2562

12 ธนัวาคม ซ้ือกล่องใส่เอกสาร พร้อมฝา จ านวน 
200 กล่อง

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 62

26,750.00                ร้านอาทรพาณิชย ์                         
      เป็นเงิน 26,750.00 บาท

ร้านอาทรพาณิชย ์                         
  ราคาท่ีเสนอ 26,750.00 บาท

26,750.00             ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 5/2563                   
ลงวนัท่ี   24  ธนัวาคม  2562

13 มกราคม

14
กุมภาพนัธ์

ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4   80 
แกรม จ านวน 700 รีม

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

67,035.50                อาทรพาณิชย ์                               
    เป็นเงิน 67,035.50 บาท

อาทรพาณิชย ์                               
   ราคาท่ีเสนอ 67,035.50 บาท

67,035.50             ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 7/2563                   
 ลงวนัท่ี   12  กมุภาพนัธ ์ 2563

หนา้ที ่2



ล ำดบั เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ที่ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ปัญหา/

อุปสรรค

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มพสัดุ กองคลงั กรมปศุสัตว์

งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำได้เดือน
วธีิจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วงเงินงบประมำณ รำคำที่เสนอได้ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

15
กุมภาพนัธ์

ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน 4 
รายการ

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 64

8,324.60                  ร้านสินสยาม                                 
   เป็นเงิน 8,324.60 บาท

ร้านสินสยาม                                 
 ราคาท่ีเสนอ 8,324.60 บาท

8,324.60               ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 8/2563                   
 ลงวนัท่ี   2  มีนาคม  2563

16
กุมภาพนัธ์

จา้งพิมพใ์บเสร็จ  จ  านวน 7,200 เล่ม    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

604,800.00              ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั                        
                เป็นเงิน604,800.- บาท

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั                        
               ราคาท่ีเสนอ 604,800.- 
บาท

604,800.00           ใบสัง่จา้งเลขท่ี 13/2563                 
 ลงวนัท่ี   17  กมุภาพนัธ ์ 2563

17
กุมภาพนัธ์

จา้งท าความสะอาดโรงเกบ็พสัดุ กองคลงั
 ณ ส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว ์
จ  านวน 1 งาน

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      เงินทุนปี 63

3,500.00                  นางสาวองัคณา   สมแหลม          
    เป็นเงิน 3,500.- บาท

นางสาวองัคณา   สมแหลม          
   ราคาท่ีเสนอ 3,500.- บาท

3,500.00               ใบสัง่จา้งเลขท่ี 12/2563                 
 ลงวนัท่ี   3  กมุภาพนัธ ์ 2563

18
กุมภาพนัธ์

จา้งท าตรายางตามตวัอยา่ง จ  านวน 12 อนั    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      เงินทุนปี 63

2,161.40                  ร้านเอนกสเตชัน่เนอร่ี                  
    เป็นเงิน 2,161.40 บาท

ร้านเอนกสเตชัน่เนอร่ี                  
  ราคาท่ีเสนอ 2,161.40 บาท

2,161.40               ใบสัง่จา้งเลขท่ี 16/2563                 
 ลงวนัท่ี   25  กมุภาพนัธ ์ 2563

19
กุมภาพนัธ์

ซ่อมแซมห้องน ้า กลุ่มพสัดุ กองคลงั      
 จ  านวน 1 งาน

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      เงินทุนปี 63

14,819.50                ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชนากานต ์
เฮา้ส์ซ่ิง  เป็นเงิน  14,819.50 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชนากานต ์
เฮา้ส์ซ่ิง  ราคาท่ีเสนอ  14,819.50
 บาท

14,819.50             ใบสัง่จา้งเลขท่ี 17/2563                 
 ลงวนัท่ี   2  มีนาคม  2563

20
กุมภาพนัธ์

จา้งซ่อมรถยนต ์หมายเลขทะเบียน ฮค-
4084 กทม.

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

1,070.00                  บริษทั วรจกัร์ยนต ์จ  ากดั              
        เป็นเงิน 1,070.- บาท

บริษทั วรจกัร์ยนต ์จ  ากดั              
        ราคาท่ีเสนอ 1,070.- บาท

1,070.00               ใบสัง่จา้งเลขท่ี 14/2563                 
 ลงวนัท่ี   25  กมุภาพนัธ ์ 2563

21
กุมภาพนัธ์

จา้งซ่อมรถยนต ์หมายเลขทะเบียน ษง-
1681 กทม.

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

32,500.00                ร้านติวานนทย์างยนต ์                  
   เป็นเงิน 32,500.- บาท

ร้านติวานนทย์างยนต ์                  
   ราคาท่ีเสนอ 32,500.- บาท

32,500.00             ใบสัง่จา้งเลขท่ี 15/2563                 
 ลงวนัท่ี   25  กมุภาพนัธ ์ 2563

หนา้ที ่3



ล ำดบั เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ที่ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ปัญหา/

อุปสรรค

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มพสัดุ กองคลงั กรมปศุสัตว์

งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำได้เดือน
วธีิจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วงเงินงบประมำณ รำคำที่เสนอได้ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

22
มีนาคม

ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบติัการ จ  านวน 4 
รายการ

e-bidding          
 e-3/2563          
 ลว. 22 มค. 63

849,400.00              บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั                  
    เป็นเงิน  400,715.00 บาท

บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั                 
รายการท่ี 1 - 4                              
   ราคาท่ีเสนอ  400,715.00 บาท

849,400.00           สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 3//2563          
ลงวนัท่ี  18  มีนาคม  2563

23
มีนาคม

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 2 รายการ    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

87,633.00                บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั  
         เป็นเงิน 87,633.00 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั  
         ราคาท่ีเสนอ 87,633.00 บาท

87,633.00             ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 9/2563                   
 ลงวนัท่ี   27  มีนาคม  2563

24
มีนาคม

จา้งซ่อมรถยนต ์หมายเลขทะเบียน ฮค-
4084 กทม.

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

40,800.00                ร้านติวานนทย์างยนต ์                  
   เป็นเงิน 40,800.- บาท

ร้านติวานนทย์างยนต ์                  
   ราคาท่ีเสนอ 40,800.- บาท

40,800.00             ใบสัง่จา้งเลขท่ี 18/2563                 
 ลงวนัท่ี   6  มีนาคม  2563

25 เมษายน ซ้ือวสัดุเวชภณัฑ ์จ านวน 5 รายการ    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

22,951.50                อาทรพาณิชย ์                               
    เป็นเงิน 22,951.50 บาท

อาทรพาณิชย ์                               
   ราคาท่ีเสนอ 22,951.50 บาท

22,951.50             ยกเวน้ตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง 

 และหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 

0405.2/ว 115 ลว. 27 มีค 63 ขอ้ 1

26 เมษายน ซ้ือวสัดุเวชภฑัณ์  จ  านวน 6 รายการ e-bidding          
 e-4/2563          
 ลว. 19 กพ. 63

42,507,000.00        บริษทั เค เอคเซ็ลเลน็ซ์ จ  ากดั       
        เป็นเงิน  10,200,000.00 บาท

บริษทั เค เอคเซ็ลเลน็ซ์ จ  ากดั       
        รายการท่ี 1                            
          ราคาท่ีเสนอ  
10,200,000.00 บาท

10,200,000.00      รอกรมฯ อนุมติัหนงัสือแจง้ท า
สัญญา

27 เมษายน บริษทั อะโกร เซอร์วิส จ ากดั       
          เป็นเงิน 6,742,500.00 บาท

บริษทั อะโกร เซอร์วิส จ ากดั      
รายการท่ี 2                                    
   ราคาท่ีเสนอ 6,742,500.00 บาท

6,742,500.00        สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 4//2563          
ลงวนัท่ี  21  เมษายน  2563

28 เมษายน ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

จ ากดั   ราคาท่ีเสนอ 9,390,000.00
 บาท

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

จ ากดั    รายการท่ี 3                        
              ราคาท่ีเสนอ 
9,390,000.00 บาท

9,390,000.00        รอกรมฯ อนุมติัหนงัสือแจง้ท า
สัญญา

หนา้ที ่4



ล ำดบั เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ที่ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ปัญหา/

อุปสรรค

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มพสัดุ กองคลงั กรมปศุสัตว์

งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำได้เดือน
วธีิจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วงเงินงบประมำณ รำคำที่เสนอได้ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

29 เมษายน บริษทั เค เอคเซ็ลเลน็ซ์ จ  ากดั       
        เป็นเงิน  4,875,000.00 บาท

บริษทั เค เอคเซ็ลเลน็ซ์ จ  ากดั       
        รายการท่ี 4                            
          ราคาท่ีเสนอ  4,875,000.00
 บาท

4,875,000.00        รอกรมฯ อนุมติัหนงัสือแจง้ท า
สัญญา

30 เมษายน รายการท่ี 5 (ยกเลิก เน่ืองจากไม่
มีผูย้ื่นเสนอราคา)

31 เมษายน บริษทั ธนณัฏฐ ์จ  ากดั                  
รายการท่ี 6                                    
   เป็นเงิน 4,632,000.00 บาท

บริษทั ธนณัฏฐ ์จ  ากดั                  
รายการท่ี 6                                    
   ราคาท่ีเสนอ 4,632,000.00 บาท

4,632,000.00        สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 5//2563          
ลงวนัท่ี  21  เมษายน  2563

32 พฤษภาคม ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 17 รายการ    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

299,921.00              บริษทั เบลสด ์เวย ์จ  ากดั               
     เป็นเงิน 289,328.00 บาท

บริษทั เบลสด ์เวย ์จ  ากดั              
รายการท่ี 1-16                              
   ราคาท่ีเสนอ 289,328.00 บาท

289,328.00           

33 พฤษภาคม บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั  
       เป็นเงิน 10,593.00 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
 รายการท่ี 17                                 
     ราคาท่ีเสนอ 10,593.00 บาท

10,593.00             

34 พฤษภาคม จา้งเหมาท าป้ายช่ือกลุ่มงานพร้อมติดตั้ง 
จ  านวน 14 ป้าย

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

32,795.50                ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชนากานต ์
เฮา้ส์ซ่ิง เป็นเงิน 32,795.50 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชนากานต ์
เฮา้ส์ซ่ิง ราคาท่ีเสนอ 32,795.50 
บาท

32,795.50             ใบสัง่จา้งเลขท่ี 21/2563                 
 ลงวนัท่ี   4  มิถุนายน  2563

35 พฤษภาคม ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน จ านวน 10 รายการ    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

291,910.81              บริษทั ไทยพฒันาครุภณัฑ ์จ ากดั 
    เป็นเงิน 89,826.50 บาท

บริษทั ไทยพฒันาครุภณัฑ ์จ ากดั
 รายการท่ี 1-4 และรายการท่ี 6     
     ราคาท่ีเสนอ 89,826.50 บาท

89,826.50             ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 11/2563                  
  ลงวนัท่ี   29  พฤษภาคม  2563

หนา้ที ่5



ล ำดบั เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ที่ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ปัญหา/

อุปสรรค

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มพสัดุ กองคลงั กรมปศุสัตว์

งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำได้เดือน
วธีิจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วงเงินงบประมำณ รำคำที่เสนอได้ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

36 พฤษภาคม บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 
          เป็นเงิน 18,590.01 บาท

บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน)
 รายการท่ี 5                                   
    ราคาท่ีเสนอ 18,590.01 บาท

18,590.01             ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 12/2563                  
  ลงวนัท่ี   29  พฤษภาคม  2563

37 พฤษภาคม ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชนากานต ์
เฮา้ส์ซ่ิง เป็นเงิน 183,494.30 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชนากานต ์
เฮา้ส์ซ่ิง รายการท่ี 7-10                 
                ราคาท่ีเสนอ 
183,494.30 บาท

183,494.30           ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 13/2563                  
  ลงวนัท่ี   29  พฤษภาคม  2563

38 พฤษภาคม จา้งท าตรายางตามตวัอยา่ง จ  านวน 10 อนั    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      เงินทุนปี 63

1,605.00                  ร้านเอนกสเตชัน่เนอร่ี                  
   เป็นเงิน 1,605.00 บาท

ร้านเอนกสเตชัน่เนอร่ี                  
 ราคาท่ีเสนอ 1,605.00 บาท

1,605.00               ใบสัง่จา้งเลขท่ี 20/2563                 
 ลงวนัท่ี   21  พฤษภาคม  2563

39 พฤษภาคม ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 3 รายการ    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

36,380.00                บริษทั เบลสด ์เวย ์จ  ากดั               
     เป็นเงิน 36,380.00 บาท

บริษทั เบลสด ์เวย ์จ  ากดั               
     ราคาท่ีเสนอ 36,380.00 บาท

36,380.00             ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 10/2563                  
  ลงวนัท่ี   14  พฤษภาคม  2563

40 มิถุนายน จา้งท าตรายางตามตวัอยา่ง จ  านวน 21 อนั    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

4,033.90                  ร้านเอนกสเตชัน่เนอร่ี                  
   เป็นเงิน 4,0.33.90 บาท

ร้านเอนกสเตชัน่เนอร่ี                  
 ราคาท่ีเสนอ 4,033.90 บาท

4,033.90               ใบสัง่จา้งเลขท่ี 23/2563                 
 ลงวนัท่ี   17  มิถุนายน  2563

41 มิถุนายน จา้งเหมาลา้งเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
32 อนั

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

35,267.20                บริษทั เอบีแอนดดี์ คูลล่ิง จ  ากดั   
          เป็นเงิน 35,267.20 บาท

บริษทั เอบีแอนดดี์ คูลล่ิง จ  ากดั   
          ราคาท่ีเสนอ 35,267.20 
บาท

35,267.20             ใบสัง่จา้งเลขท่ี 22/2563                 
 ลงวนัท่ี   4  มิถุนายน  2563

42 มิถุนายน ซ้ือวสัดุเวชภฑัณ์ และวสัดุวิทยาศาสตร์
การแพทย ์จ  านวน 3 รายการ

e-bidding          
 e-9/2563          
 ลว. 22 พค. 63

88,473,000.00        บริษทั ดีแอล เฮลแคร์ จ  ากดั         
           เป็นเงิน 5,200,000.00 บาท

บริษทั ดีแอล เฮลแคร์ จ  ากดั         
      รายการท่ี 1                              
        ราคาท่ีเสนอ  5,200,000.00 
บาท

5,200,000.00        อยูร่ะหวา่งประกาศผูช้นะ

หนา้ที ่6



ล ำดบั เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ที่ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ปัญหา/

อุปสรรค

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มพสัดุ กองคลงั กรมปศุสัตว์

งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำได้เดือน
วธีิจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วงเงินงบประมำณ รำคำที่เสนอได้ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

43 มิถุนายน บริษทั เอ.พี ฟาร์ม่า จ  ากดั             
    เป็นเงิน 75,000,000.00 บาท

บริษทั เอ.พี.ฟาร์ม่า จ  ากดั            
รายการท่ี 2                                    
   ราคาท่ีเสนอ 75,000,000.00 
บาท

75,000,000.00      อยูร่ะหวา่งประกาศผูช้นะ

44 มิถุนายน บริษทั อินโนเวทีฟ คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั 
  ราคาท่ีเสนอ 8,000,000.00 บาท

บริษทั อินโนเวทีฟ คอมมูนิเคชัน่ 

จ  ากดัรายการท่ี 3                            
          ราคาท่ีเสนอ 8,000,000.00
 บาท

8,000,000.00        อยูร่ะหวา่งประกาศผูช้นะ

45 กรกฎาคม จา้งเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้า กองคลงั  จ  านวน 1 งาน

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

26,386.20                ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชนากานต ์
เฮา้ส์ซ่ิง   เป็นเงิน 26,386.20 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชนากานต ์
เฮา้ส์ซ่ิง   ราคาท่ีเสนอ 26,386.20
 บาท

26,386.20             ใบสัง่จา้งเลขท่ี 25/2563                 
 ลงวนัท่ี   24  กรกฎาคม  2563

46 กรกฎาคม จา้งพิมพใ์บเสร็จรับเงิน (กปศ14)            
จ านวน 5,000 เล่ม

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

420,000.00              ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยจ ากดั  เป็นเงิน 420,000.00 
บาท

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยจ ากดั  ราคาท่ีเสนอ 
420,000.00 บาท

420,000.00           ใบสัง่จา้งเลขท่ี 24/2563                 
 ลงวนัท่ี   15  กรกฎาคม  2563

47 สิงหาคม ซ้ือวสัดุเวชภฑัณ์, วสัดุวิทยาศาสตร์
การแพทย ์และวสัดุการเกษตร  จ  านวน 
22 รายการ

e-bidding          
 e-7/2563          
 ลว. 7 พค. 63

45,196,319.29        บริษทั โปร นาวิน จ ากดั               
          เป็นเงิน  20,980,000.00 
บาท

บริษทั โปร นาวิน จ ากดั              
 รายการท่ี 1                                   
   ราคาท่ีเสนอ  20,980,000.00 
บาท

20,980,000.00      สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 9//2563          
ลงวนัท่ี  14  กรกฎาคม  2563

48 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี เวลล ์ฟาร์มา
 แอนด ์อีควิปเมนท ์                      
         เป็นเงิน 2,229,500.00 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี เวลล ์ฟาร์มา
 แอนด ์อีควิปเมนท ์                      
         รายการท่ี 2                           
            ราคาท่ีเสนอ 
2,229,500.00 บาท

2,229,500.00        สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 10//2563         
 ลงวนัท่ี  14  กรกฎาคม  2563

49 บริษทั เค เอคเซ็ลเลน็ซ์ จ  ากดั       
        เป็นเงิน 451,200.00 บาท

บริษทั เค เอคเซ็ลเลน็ซ์ จ  ากดั     
รายการท่ี 3                                    
  ราคาท่ีเสนอ 451,200.00 บาท

451,200.00           สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 17//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

หนา้ที ่7



ล ำดบั เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ที่ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ปัญหา/

อุปสรรค

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มพสัดุ กองคลงั กรมปศุสัตว์

งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำได้เดือน
วธีิจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วงเงินงบประมำณ รำคำที่เสนอได้ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี เวลล ์ฟาร์มา
 แอนด ์อีควิปเมนท ์                      
           เป็นเงิน 236,800.00 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี เวลล ์ฟาร์มา
 แอนด ์อีควิปเมนท ์                      
        รายการท่ี 4                            
           ราคาท่ีเสนอ 236,800.00 
บาท

236,800.00           

51 บริษทั เอ-เวท จ ากดั                      
        เป็นเงิน 1,705,075.00 บาท

บริษทั เอ-เวท จ ากดั                   
รายการท่ี 5                                    
  ราคาท่ีเสนอ 1,705,075.00 บาท

1,705,075.00        สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 18//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

52 บริษทั เมคเกอร์ เบทเทอร์ จ  ากดั  
    เป็นเงิน 4,968,000.00 บาท

บริษทั เมคเกอร์ เบทเทอร์ จ  ากดั  
         รายการท่ี 6                           
           ราคาท่ีเสนอ 4,968,000.00
 บาท

4,968,000.00        สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 19//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

53 บริษทั นิวทรีเพน็ จ  ากดั                
          เป็นเงิน 2,490,000.00 บาท

บริษทั นิวทรีเพน็ จ  ากดั              
รายการท่ี 7                                    
  ราคาท่ีเสนอ 2,490,000.00 บาท

2,490,000.00        สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 20//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

54 บริษทั วี.แอนด ์วี. เพาเวอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั              
                เป็นเงิน 2,596,000.00 
บาท

บริษทั วี.แอนด ์วี. เพาเวอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั    
รายการท่ี 8             ราคาท่ีเสนอ 
2,596,000.00 บาท

2,596,000.00        สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 21//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

55 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ  ากดั      
         เป็นเงิน 1,004,500.00 บาท

บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ  ากดั      
        รายการท่ี 9                            
          ราคาท่ีเสนอ 1,004,500.00
 บาท

1,004,500.00        สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 22//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

56 บริษทั อาร์ ที เมดิแคล็ ดีไวซ์ 
จ  ากดั     เป็นเงิน 420,000.00 บาท

บริษทั อาร์ ที เมดิแคล็ ดีไวซ์ 
จ  ากดั      รายการท่ี 10                   
                   ราคาท่ีเสนอ 
420,000.00 บาท

420,000.00           สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 23//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

หนา้ที ่8



ล ำดบั เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ที่ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ปัญหา/

อุปสรรค

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มพสัดุ กองคลงั กรมปศุสัตว์

งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำได้เดือน
วธีิจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วงเงินงบประมำณ รำคำที่เสนอได้ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

57 บริษทั อาร์ ที เมดิแคล็ ดีไวซ์ 
จ  ากดั        เป็นเงิน 169,000.00 
บาท

บริษทั อาร์ ที เมดิแคล็ ดีไวซ์ 
จ  ากดั      รายการท่ี 11                   
                   ราคาท่ีเสนอ 
169,000.00 บาท

169,000.00           สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 23//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

58 บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั              
    เป็นเงิน 204,000.00 บาท

บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั            
รายการท่ี 12                                  
    ราคาท่ีเสนอ 204,000.00 บาท

204,000.00           สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 24//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

59 บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั              
          เป็นเงิน 336,000.00 บาท

บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั            
รายการท่ี 13                                  
    ราคาท่ีเสนอ 336,000.00 บาท

336,000.00           สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 24//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

60 บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั              
         เป็นเงิน 320,000.00 บาท

บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั            
รายการท่ี 14                                  
    ราคาท่ีเสนอ 320,000.00 บาท

320,000.00           สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 24//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

61 รายการท่ี 15  ยกเลิก (ไม่มีผูย้ื่น)

62 บริษทั แดร่ีไลน์ อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ  ากดั เป็นเงิน 890,000.00 บาท

บริษทั แดร่ีไลน์ อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ  ากดั รายการท่ี 16                       
               ราคาท่ีเสนอ 890,000.00
 บาท

890,000.00           สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 26//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

63 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ที.ซี.สถาพร 
กรุ๊ป      เป็นเงิน 154,916.30 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ที.ซี.สถาพร 
กรุ๊ป รายการท่ี 17                         
             ราคาท่ีเสนอ 154,916.30
 บาท

154,916.30           สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 25//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

หนา้ที ่9



ล ำดบั เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ที่ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ปัญหา/

อุปสรรค

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มพสัดุ กองคลงั กรมปศุสัตว์

งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำได้เดือน
วธีิจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วงเงินงบประมำณ รำคำที่เสนอได้ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

64 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี เวลล ์ฟาร์มา
 แอนด ์อีควิปเมนท ์                      
           เป็นเงิน 35,100.00 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี เวลล ์ฟาร์มา
 แอนด ์อีควิปเมนท ์                      
        รายการท่ี 18                          
             ราคาท่ีเสนอ 35,100.00 
บาท

35,100.00             สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 16//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

65 รายการท่ี 19  ยกเลิก (ไม่มีผูย้ื่น)

66 รายการท่ี 20  ยกเลิก (ไม่มีผูย้ื่น)

67 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ที.ซี.สถาพร 
กรุ๊ป        เป็นเงิน 331,700.00 
บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ที.ซี.สถาพร 
กรุ๊ป รายการท่ี 21                         
             ราคาท่ีเสนอ 331,700.00
 บาท

331,700.00           สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 25//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

68 บริษทั แดร่ีไลน์ อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ  ากดัเป็นเงิน 458,400.00 บาท

บริษทั แดร่ีไลน์ อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ  ากดั รายการท่ี 22                       
               ราคาท่ีเสนอ 458,400.00
 บาท

458,400.00           สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 26//2563         
 ลงวนัท่ี  30  กรกฎาคม  2563

69 สิงหาคม จา้งซ่อมรถยนต ์หมายเลขทะเบียน ฮค-
4084 กทม.  จ านวน 1 งาน

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

16,938.10                บริษทั วรจกัร์ยนต ์จ  ากดั              
    เป็นเงิน 16,938.10 บาท

บริษทั วรจกัร์ยนต ์จ  ากดั              
  ราคาท่ีเสนอ 16,938.10 บาท

16,938.10             ใบสัง่จา้งเลขท่ี 28/2563                 
 ลงวนัท่ี   20  สิงหาคม  2563

70 สิงหาคม จา้งซ่อมเคร่ืองโทรสารแบบใชก้ระดาษ
ธรรมดา  จ  านวน 2 เคร่ือง

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

5,000.00                  บริษทั เบลสด ์เวย ์จ  ากดั               
   เป็นเงิน 5,000.00 บาท

บริษทั เบลสด ์เวย ์จ  ากดั               
       เป็นเงิน 5,000.00 บาท

5,000.00               ใบสัง่จา้งเลขท่ี 27/2563                 
 ลงวนัท่ี   13  สิงหาคม  2563

71 สิงหาคม จา้งเหมาบริการขนยา้นเอกสาร  จ  านวน 
1 งาน

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

9,500.00                  ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ส.โชคอุดม
ขนส่ง    เป็นเงิน 9,500.00 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ส.โชคอุดม
ขนส่ง    ราคาท่ีเสนอ 9,500.00 
บาท

9,500.00               ใบสัง่จา้งเลขท่ี 26/2563                 
 ลงวนัท่ี   13  สิงหาคม  2563

หนา้ที ่10



ล ำดบั เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ที่ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ปัญหา/

อุปสรรค

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มพสัดุ กองคลงั กรมปศุสัตว์

งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำได้เดือน
วธีิจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วงเงินงบประมำณ รำคำที่เสนอได้ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

72 กนัยายน วสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 10 รายการ    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

182,702.50              บริษทั เบลสด ์เวย ์จ  ากดั               
    เป็นเงิน 110,146.50 บาท

บริษทั เบลสด ์เวย ์จ  ากดั               
  รายการท่ี 1 - 8                            
     ราคาท่ีเสนอ 110,146.50 บาท

110,146.50           ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 25/2563                 
 ลงวนัท่ี   25  กนัยายน  2563

73 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั  
        เป็นเงิน 72,456.00 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
รายการท่ี 9 และ 10                       
   ราคาท่ีเสนอ 72,456.00 บาท

72,456.00             ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 26/2563                 
 ลงวนัท่ี   25  กนัยายน  2563

74 กนัยายน จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  จ  านวน 2 
เคร่ือง

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

4,601.00                  บริษทั ธรี-โอ แอร์ แอนด ์เอน็จิ
เนียร่ิง จ  ากดั  เป็นเงิน 4,601.00 
บาท

บริษทั ธรี-โอ แอร์ แอนด ์เอน็จิ
เนียร่ิง จ  ากดั  ราคาท่ีเสนอ 
4,601.00 บาท

4,601.00               ใบสัง่จา้งเลขท่ี 32/2563                 
 ลงวนัท่ี   17  กนัยายน  2563

75 กนัยายน จา้งซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม  จ  านวน 1 
งาน

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

22,470.00                ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชนากานต ์
เฮา้ส์ซ่ิง  เป็นเงิน 22,470.00 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชนากานต ์
เฮา้ส์ซ่ิง  ราคาท่ีเสนอ 22,470.00
 บาท

22,470.00             ใบสัง่จา้งเลขท่ี 31/2563                 
 ลงวนัท่ี   17  กนัยายน  2563

76 กนัยายน ซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน จ านวน 15 รายการ    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

20,250.00                อาทรพาณิชย ์                               
  ราคาท่ีเสนอ  20,250.00 บาท

อาทรพาณิชย ์                               
  ราคาท่ีเสนอ  20,250.00 บาท

20,250.00             ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 24/2563                 
 ลงวนัท่ี   10  กนัยายน  2563

77 กนัยายน ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน 4 
รายการ

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

4,964.80                  ร้านสินสยาม                                 
   เป็นเงิน  4,964.80 บาท

ร้านสินสยาม                                 
 ราคาท่ีเสนอ  4,964.80 บาท

4,964.80               ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 24/2563                 
 ลงวนัท่ี   9  กนัยายน  2563

78 กนัยายน ซ้ือตรายางตามตวัอยา่ง จ  านวน 31 
รายการ

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

4,633.10                  ร้านเอนกสเตชัน่เนอร่ี                  
        เป็นเงิน  4,633.10 บาท

ร้านเอนกสเตชัน่เนอร่ี                  
        ราคาท่ีเสนอ  4,633.10 บาท

4,633.10               ใบสัง่จา้งเลขท่ี 29/2563                 
 ลงวนัท่ี   9  กนัยายน  2563

หนา้ที ่11



ล ำดบั เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ที่ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ปัญหา/

อุปสรรค

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มพสัดุ กองคลงั กรมปศุสัตว์

งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำได้เดือน
วธีิจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วงเงินงบประมำณ รำคำที่เสนอได้ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

79 กนัยายน ซ้ือครภณัฑส์ านกังาน จ านวน 3 รายการ    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

42,693.00                บริษทั เบลสด ์เวย ์จ  ากดั               
        เป็นเงิน 5,457.00 บาท

บริษทั เบลสด ์เวย ์จ  ากดั               
  รายการท่ี 1                                  
     ราคาท่ีเสนอ 5,457.00 บาท

42,693.00             ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 21/2563                 
 ลงวนัท่ี   8  กนัยายน  2563

80 บริษทั ไทยพฒันาครุภณัฑ ์จ ากดั 
          ราคาท่ีเสนอ 37,236.00 
บาท

บริษทั ไทยพฒันาครุภณัฑ ์จ ากดั 
          รายการท่ี 2 - 3                    
                   ราคาท่ีเสนอ 
37,236.00 บาท

37,236.00             ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 22/2563                 
 ลงวนัท่ี   8  กนัยายน  2563

81 กนัยายน ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน 600 รีม    เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

57,459.00                อาทรพาณิชย ์                               
  ราคาท่ีเสนอ  57,459.00 บาท

อาทรพาณิชย ์                               
  ราคาท่ีเสนอ  57,459.00 บาท

57,459.00             ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 20/2563                 
 ลงวนัท่ี   1  กนัยายน  2563

82 กนัยายน ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ และวสัดุส านกังาน
 จ านวน 4 รายการ

   เฉพาะเจาะจง  
        (กค.)          
      งบปี 63

11,877.00                บริษทั เบลสด ์เวย ์จ  ากดั               
         เป็นเงิน  11,877.00 บาท

บริษทั เบลสด ์เวย ์จ  ากดั               
         ราคาท่ีเสนอ  11,877.00 
บาท

11,877.00             ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 19/2563                 
 ลงวนัท่ี   31 สิงหาคม  2563

รวม 180,312,070.61    168,192,578.62  

หนา้ที ่12


