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118/2563 2-ก.ย.-63 จ้ำงเหมำปรับภูมิทัศน์บริเวณส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด
กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน 32,677.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยระพิน เจิมเมือง นำยระพิน เจิมเมือง
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ปรับพ้ืนท่ีบริเวณด้ำนหน้ำ 50.00 ตร.ม. งบกรม 32,677.00                        32,677.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ปรับพ้ืนท่ีบริเวณด้ำนหลัง 18.00 ตร.ม. นำยสุวิน ไชยลำ
ปรับพ้ืนท่ีแนวต้นไม้ ริมร้ัว ส ำนักงำน 944.00 งำน 35,947.50                        

นำยทิวำ สังกรณีย์
40,760.00                        

119/2563 2-ก.ย.-63 จ้ำงเหมำท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท โดยนำยกิริยำ สุวรรณมิสะระ ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท โดยนำยกิริยำ สุวรรณมิสะระ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
แผ่นพับประชำสัมพันธ์ 5.00 แผ่น งบกรม 4,000.00                          4,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

119-1/2563 2-ก.ย.-63 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,700.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เกรท เวล มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท เกรท เวล มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม
แร่ธาตุก้อน 2 กก. 45.00 ก้อน งบกรม 1,700.00                          1,700.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

120/2563 3-ก.ย.-63 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล ขนำด 1 x 2 เมตร จ ำนวน 1 รำยกำร 18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท โดยนำยกิริยำ สุวรรณมิสะระ ร้ำนคมชัดอิงค์เจ็ท โดยนำยกิริยำ สุวรรณมิสะระ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ป้ำยไวนิล ขนำด 1 x 2 เมตร 300.00 ป้ำย งบกรม 18,000.00                        18,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

3-ก.ย.-63 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 8,518.00       ว119 ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
เน้ือโคสันนอก 200.00 กก. งบกรม 8,518.00                          8,518.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี - เลขท่ี 62042 น้ ำปลำขนำดบรรจุขวดละ 700 มล. 31.00 ขวด

ซีอ้ิวขำวขนำดบรรจุขวดละ 700 มล. 52.00 ขวด
น้ ำตำลทรำยบรรจุถุงละ 1 กก. 22.00 ถุง

121/2563 8-ก.ย.-63 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 รำย 4,200.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสิริกมล พงษ์พัว นำงสิริกมล พงษ์พัว เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 รำย 4,200.00 รำย งบกรม 4,200.00                     4,200.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำยสมนึก แซ่เตียว
4,200.00                     

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กันยำยน 2563
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นำยบัณฑิตย์ จองปุ๊ก
4,200.00                     

122/2563 8-ก.ย.-63 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 รำย 4,200.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมนึก แซ่เตียว นำยสมนึก แซ่เตียว เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 รำย 4,200.00 รำย งบกรม 4,200.00                     4,200.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำงสิริกมล พงษ์พัว
4,200.00                     

นำยบัณฑิตย์ จองปุ๊ก
4,200.00                     

123/2563 8-ก.ย.-63 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 รำย 4,200.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงลลิตำ โพธ์ิทอง นำงลลิตำ โพธ์ิทอง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 รำย 4,200.00 รำย งบกรม 4,200.00                     4,200.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำงสิริกมล พงษ์พัว
4,200.00                     

นำยบัณฑิตย์ จองปุ๊ก
4,200.00                     

124/2563 8-ก.ย.-63 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 รำย 4,200.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปัญญำ ประจงตุ้ม นำยปัญญำ ประจงตุ้ม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 รำย 4,200.00 รำย งบกรม 4,200.00                     4,200.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำงสิริกมล พงษ์พัว
4,200.00                     

นำยบัณฑิตย์ จองปุ๊ก
4,200.00                     

125/2563 8-ก.ย.-63 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 รำย 4,200.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยรุ่งอรุณ ขุนทอง นำยรุ่งอรุณ ขุนทอง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 รำย 4,200.00 รำย งบกรม 4,200.00                     4,200.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำงสิริกมล พงษ์พัว
4,200.00                     
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นำยบัณฑิตย์ จองปุ๊ก
4,200.00                     

126/2563 8-ก.ย.-63 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 รำย 4,200.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบัณฑิตย์ จองปุ๊ก นำยบัณฑิตย์ จองปุ๊ก เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 รำย 4,200.00 รำย งบกรม 4,200.00                     4,200.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำงสิริกมล พงษ์พัว
4,200.00                     

นำยสมนึก แซ่เตียว
4,200.00                     

127/2563 9-ก.ย.-63 วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 2 รำยกำร 18,800.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
Mobil 1000 turbo 1,090.00 แกลอน งบกรม 18,800.00                   18,800.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
หัวเช้ือดีเซล 45.00 กระป๋อง

129/2563 10-ก.ย.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 30,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีทองพำนิช(1997) ร้ำนศรีทองพำนิช(1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
กระดำษถ่ำยเอกสำร A4 ขนำด 80 แกรม 125.00 รีม งบกลุ่ม 30,000.00                        30,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ปำกกำลูกล่ืนสีน้ ำเงิน 5.00 แท่ง
น้ ำยำลบค ำผิด 75.00 อัน
ดินสอ 5.00 แท่ง
ยำงลบ 6.00 ก้อน
กรรไกร ขนำด 8 น้ิว 70.00 อัน
คลิปหนีบด ำ 2 ขำ ตรำม้ำ เบอร์ 109 45.00 กล่อง
คลิปหนีบด ำ 2 ขำ ตรำม้ำ เบอร์ 110 35.00 กล่อง
คลิปหนีบด ำ 2 ขำ ตรำม้ำ เบอร์ 112 25.00 กล่อง
ลวดเสียบกระดำษ 9.00 กล่อง
แม็ก No.10 105.00 ตัว
แม็ก No.35 185.00 ตัว
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ปำกกำเน้นข้อควำม 45.00 แท่ง

130/2563 10-ก.ย.-63 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 30,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮุนพำนิช เซอร์วิส ร้ำนฮุนพำนิช เซอร์วิส เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
หมึก OKI 412 2,000.00 กล่อง งบกลุ่ม 30,000.00                        30,000.00                       
หมึก OKI 472 2,000.00 กล่อง
แผ่น DVD-R ควำมจุ 4.7 GB (50แผ่น/แพ็ค) 250.00 แพ็ค
Drum OKI B411D (OKI 412) 3,550.00 กล่อง
ตัวบันทึกข้อมูลชนิดพกพำ ขนำด 16 GB 100.00 ตัว
เมำส์ USB 250.00 อัน
คีย์บอร์ด 350.00 อัน

14-ก.ย.-63 จ้ำงเหมำท ำกำรเปล่ียนคัตเอำท์ไฟสนงปศจ.กจ. จ ำนวน 1 งำน 1,700.00       เร่งด่วน นำยเอกชัย อำจเอ้ือม นำยเอกชัย อำจเอ้ือม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
คัตเอำท์พร้อมติต้ัง (จ ำนวน 2 อัน) 850.00 งำน งบกรม 1,700.00                          1,700.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

บิลเงินสด 

133/2563 18-ก.ย.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 20,700.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮุนพำนิช เซอร์วิส ร้ำนฮุนพำนิช เซอร์วิส เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
กระดำษถ่ำยเอกสำร A4 ขนำด 80 แกรม 125.00 รีม งบกรม 20,700.00                        20,700.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
หมึกเติมแท่นประทับสีน้ ำเงิน 20.00 ขวด
หมึกเติมแท่นประทับสีแดง 20.00 ขวด
ลูกแม็คเล็ก N0.10 (กล่องใหญ่) 168.00 กล่อง
ปำกกำลูกล่ืนสีแดง 5.00 แท่ง
ปำกกำลูกล่ืนสีด ำ 5.00 แท่ง
แฟ้มเสนอเซ็นต์ 140.00 แฟ้ม
ธงชำติ ขนำด 120*180 ซม. 120.00 ผืน
ธงชำติ ขนำด 60*90 ซม. 35.00 ผืน
แฟ้มซองพลำสติก A4 200.00 แพ็ค

กจ 0008/-ลว
 14 ก.ย. 
2563


