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7/2563 2-ม.ค.-63 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 39,490.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน มกรำคม 2563 1.00 เดือน งบกรม 39,490.00 39,490.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

8/2563 2-ม.ค.-63 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 1,615.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แอล อำร์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท แอล อำร์ เซอร์วิส จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน มกรำคม 2563 ไทรโยค 1.00 เดือน งบกรม 1,615.00 1,615.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

141/2563 7-ม.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

51,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยติยะพันธ์ โสภำปัจจุสมัย นำยติยะพันธ์ โสภำปัจจุสมัย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 51,600.00 51,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

22/2563 10-ม.ค.-63 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน บว - 3107 กจ. จ ำนวน 1 คัน 1,170.00       วิธีเฉพำะเจำะจง

อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน บว - 3107 กจ. จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน งบกรม 1,170.00                          1,170.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

23/2563 13-ม.ค.-63 จ้ำงเหมำท ำเอกสำรคู่มือส ำหรับฝึกอบรมฯ จ ำนวน ๒๔๐ เล่ม 15,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมยุรี ก๊อปป้ี โดยนำงมยุรี รุ่งรัตนพงษ์พร ร้ำนมยุรี ก๊อปป้ี โดยนำงมยุรี รุ่งรัตนพงษ์พร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ปกหน้ำ, ปกหลัง เป็นปกสี 4.00 แผ่น งบกรม 15,600.00 15,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ปร้ินเอกสำรขำว- ด ำ (ปกหน้ำ, ปกใน, สำรบัญ, บทน ำ, เน้ือหำฯ) 1.00 แผ่น

เข้ำเล่มเย็บสันปกเอกสำรคู่มือส ำหรับฝึกอบรมฯ 27.00 เล่ม

24/2563 16-ม.ค.-63 จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง จ ำนวน 1 คัน 12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนกรณ์ วณิชชำกรกูล นำยธนกรณ์ วณิชชำกรกูล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

รถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง 14 ท่ีน่ัง จ ำนวน 1 คัน เดินทำงจำก
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีไปรับเกษตรกร ท่ี ต.หนอง
ประดู่ ต.หนองนกแก้ว ต.หนองฝ้ำย อ.เลำขวัญ ไปยังศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขำบัวทอง) ต.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ไป-กลับ 
วันท่ี 18-19 ม.ค.63 รวมระยะทำง 648 กิโลเมตร 2 วัน

6,000.00 คัน งบกรม 12,000.00 12,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นายณัฐวุฒิ คงอยู่

13,000.00

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มกรำคม 2563

 ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี ๑๓ เลขท่ี ๐๐๓ ลงวันท่ี ๑๘ ก.พ.๒๕๖๓
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มกรำคม 2563

น.ส.นิตยำ ใบบัว
13,400.00                        

25/2563 17-ม.ค.-63 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน นข - 3058 กจ. จ ำนวน 1 คัน 2,970.00       วิธีเฉพำะเจำะจง

อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน นข - 3058 กจ. จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน งบกรม 2,970.00                          2,970.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

26/2563 17-ม.ค.-63 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ย์ จ ำนวน 2 รำยกำร 1,600.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
เน้ือสุกร 150.00 ตัวอย่ำง งบกรม 1,600.00                          1,600.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เน้ือไก่ 100.00 ตัวอย่ำง


