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10/2563 2-มี.ค.-63 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 39,510.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน มีนำคม 2563 1.00 เดือน งบกรม 39,510.00 39,510.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

163/2563 6-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 3,966.61 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอรญำ กิวัฒวิลัยกุล นำงสำวอรญำ กิวัฒวิลัยกุล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 3,966.61 3,966.61 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

33/2563 9-มี.ค.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 6 รำยกำร 28,056.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีทองพำนิช (1997) ร้ำนศรีทองพำนิช (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

สมุดปกอ่อน ขนำด ๖๐ แกรม 20.00 เล่ม งบกรม 28,056.00                        28,056.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ปำกกำลูกล่ืนสีน้ ำเงิน 10.00 ด้ำม
แฟ้มกระเป๋ำซิป มีหูห้ิว 108.00 ใบ
ไวบอร์ดขนำด๘๐x๑๒๐ ซม. 914.00 ตัว
ปำกำไวท์บอร์ดสีด ำ 22.00 แท่ง
ปำกำไวท์บอร์ดสีแดง 22.00 แท่ง

34/2563 9-มี.ค.-63 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 7 รำยกำร 4,300.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีทองพำนิช (1997) ร้ำนศรีทองพำนิช (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

น้ ำยำล้ำงจำน 750 มล. 65.00 ขวด งบกรม 4,300.00                          4,300.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ 900 มล. 55.00 ขวด
น้ ำยำถูพ้ืน 5200 มล. 250.00 แกลลอน
ฟองน้ ำล้ำงจำน 18.00 อัน
สบู่เหลวล้ำงมือหัวป๊ัม 90.00 ขวด
น้ ำยำเช็ดกระจก 45.00 ขวด
ถุงด ำ ขนำด 30*40 70.00 ห่อ

35/2563 9-มี.ค.-63 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 18,300.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ยำปฏิชีวนะอิริโธมันซินและวิตำมินรวมชนิดผงละลำย
น้ ำ Bio + B12 ขนำดซองละ ๒๐ กรัม

30.00 ซอง
งบกรม

18,300.00                        18,300.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ยำถ่ำยพยำธิชนิดผง ละลำยน้ ำ ขนำดซองละ ๑๐ กรัม 20.00 ซอง

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2563
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36/2563 9-มี.ค.-63 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน บว - 1600 กจ. จ ำนวน 1 คัน 4,150.00       วิธีเฉพำะเจำะจง

อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน บว - 1600 กจ. จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน งบกรม 4,150.00                          4,150.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

36-1/2563 10-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำซ่อมเปล่ียนวัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,200.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ยำงนอก BS 195.14 L677 จ ำนวน ๔ เส้น 2,550.00 เส้น งบกรม 10,200.00                        10,200.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
หมำยเลขทะเบียน ม 5671 กจ. https://shopee.co.th/BRIDGESTONE

http://www.srrwheelstires.com

37/2563 10-มี.ค.-63 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 4 รำยกำร 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

กระบอกฉีดยำพลำสติก ขนำดควำมจุ ๑๐ ม.ล. 5.00 อัน งบกรม 20,000.00 20,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
กระบอกฉีดยำพลำสติก ขนำดควำมจุ ๒๐ ม.ล. 10.00 อัน shopee.co.th, lazada.co.th

เข็มฉีดยำขนำดเบอร์ ๑๘ ยำว ๑ น้ิว 1.00 อัน สขร.ใบส่ังซ้ือเลขท่ี๗๕/๒๕๖๒ ลว ๑๓ มิ.ย.๖๒, ๓๓/๒๕๖๒ ลว ๑๕ ก.พ.๖๒
เข็มฉีดยำขนำดเบอร์ ๑๘ ยำว ๑.๕ น้ิว 1.00 อัน

38/2563 10-มี.ค.-63 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร จ ำนวน 11 ชุด 228,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. ไอคิว คอมพิวเตอร์ 2018 หจก. ไอคิว คอมพิวเตอร์ 2019 เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนักงำน 14,000.00 เคร่ือง งบกรม 228,800.00 228,800.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
จอภำพแสดงภำพ ขนำด 19.5 น้ิว 3,000.00 จอ เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ windows Home 10 3,800.00 ชุด

39/2563 13-มี.ค.-63 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เค เอ็ม ซี เฟอทิไล บริษัท เค เอ็ม ซี เฟอทิไล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ปุ๋ยยูเรีย สูตร ๔๖-๐-๐ ขนำดบรรจุถุงละ ๕๐ กก. 720.00 กระสอบ งบกรม 5,760.00 5,760.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

40/2563 13-มี.ค.-63 ซ่อมเปล่ียนยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน บว - 3109 กจ. จ ำนวน 1 คัน 2,500.00       

วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

https://shopee.co.th/BRIDGESTONE
http://www.srrwheelstires.com/
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ซ่อมเปล่ียนยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน บว - 3109 กจ. จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน

งบกรม
2,500.00                          2,500.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

41/2563 13-มี.ค.-63 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจิรกำญจน์พูลทรัพย์ ร้ำนจิรกำญจน์พูลทรัพย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ถังพลำสติกพร้อมฝำล็อค ขนำด 200 ลิตร 850.00 ใบ งบกรม 120,000.00 120,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
จุลินทรีย์ (EM) บรรจุ 1 ลิตร 90.00 ขวด ร้านปภัณฑ์ครองทรัพย์ 

มันเส้น 15.00 กก. 129600.0
ร้ำนกำญจนฉัตรพำนิช

128,400.00                      

43/2563 13-มี.ค.-63 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน กท - 9177 กจ. จ ำนวน 1 คัน 7,150.00       วิธีเฉพำะเจำะจง

อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน กท - 9177 กจ. จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน งบกรม 7,150.00                          7,150.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

44/2563 13-มี.ค.-63 ซ่อมเปล่ียนยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน นข - 3058 กจ. จ ำนวน 1 คัน 4,150.00       

วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน นข - 3058 กจ. จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน

งบกรม
4,150.00                          4,150.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

45/2563 13-มี.ค.-63 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 35,565.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เกรท เวล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด บริษัท เกรท เวล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่พันธ์ 6-12 สัปดำห์  ขนำดบรรจุถุงละ ๓๐ กก. 16.00 กก. งบกรม 35,565.00 35,565.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
แร่ธำตุก้อน ขนำดก้อนละ ๒ กก. 45.00 ก้อน

13-มี.ค.-63 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 4 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 6,874.00       ว119 ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือโคสันนอก 200.00 กก. งบกรม 6,874.00                          6,874.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

กจ 0008/-
ลว13 มี.ค. 

2563
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เล่มท่ี - เลขท่ี 62016 น้ ำปลำขนำดบรรจุขวดละ 700 มล. 31.00 ขวด

ซีอ้ิวขำวขนำดบรรจุขวดละ 700 มล. 52.00 ขวด

น้ ำตำลทรำยบรรจุถุงๆละ 1 กก. 22.00 ถุง

13-มี.ค.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 600.00          ว119 ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

สมุดปกอ่อน 60 แกรม 20.00 เล่ม งบกรม 600.00                             600.00                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี 5 เลขท่ี 39 แฟ้มใส่เอกสำร 20.00 แฟ้ม

ปำกกำลูกล่ืน สีน้ ำเงิน 10.00 ด้ำม
ดินสอ 5.00 แท่ง

ยำงลบ 5.00 ก้อน

13-มี.ค.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 3,600.00       ว119 ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

สมุดปกอ่อน 60 แกรม 20.00 เล่ม งบกรม 3,600.00                          3,600.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี 5 เลขท่ี 48 ปำกกำลูกล่ืน สีน้ ำเงิน 10.00 ด้ำม

49/2563 18-มี.ค.-63 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน ม - 5671 กจ. จ ำนวน 1 คัน 1,950.00       วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ ส ำนักงำนใหญ่ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ ส ำนักงำนใหญ่ 
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน ม - 5671 กจ.  จ ำนวน 1 คัน

1.00 คัน งบกรม 1,950.00                          1,950.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

50/2563 20-มี.ค.-63 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์และงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 8 
รำยกำร 181,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทเมดิคอล มอลล์ จ ำกัด บริษัทเมดิคอล มอลล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตำ 30,000.00 กล้อง งบกรม 181,000.00 181,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เสำให้น้ ำเกลือสแตนเลส 2,000.00 ชุด บริษัท สเต็ปวัน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)
โต๊ะรักษำและล้ำงแผลชนิดสแตนเลส 20,000.00 ตัว 197,020.00
ตำช่ังส ำหรับสัตว์ 15,000.00 เคร่ือง ร้ำนสิทธิพรวัสดุภัณฑ์  
ถังออกซิเจนขนำด ๒ คิว พร้อมรถเข็นและอุปกรณ์ครบชุด 5,000.00 ชุด 201,374.00

กจ 0008/-
ลว13 มี.ค. 

2563

กจ 0008/-
ลว13 มี.ค. 

2563
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รถเข็นท ำแผล ชนิดสแตนเลส 5,000.00 คัน
เคร่ืองน่ึงฆ่ำเช้ือชนิดต้ังโต๊ะ ขนำด ๔๐ ลิตร 90,000.00 เคร่ือง

ตู้เย็นขนำด ๗ คิวบิกฟุต 9,000.00 ตู้

51/2563 20-มี.ค.-63 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 1 รำยกำร 40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทเมดิคอล มอลล์ จ ำกัด บริษัทเมดิคอล มอลล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ตู้เก็บเวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรแพทย์ และสำรเคมี 20,000.00 ตู้ งบกรม 40,000.00 40,000.00

บริษัท สเต็ปวัน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

44,600.00

ร้ำนสิทธิพรวัสดุภัณฑ์  
44,512.00

54/2563 25-มี.ค.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร 71,700.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮุนพำนิช เซอร์วิส ร้ำนฮุนพำนิช เซอร์วิส เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

กระดำษถ่ำยเอกสำร A4/๘๐ แกรม 125.00 รีม งบกรม 71,700.00                        71,700.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
คลิปหนีบด ำ 2 ขำ ตรำม้ำ เบอร์ 110 35.00 กล่อง
คลิปหนีบด ำ 2 ขำ ตรำม้ำ เบอร์ 112 25.00 กล่อง
ดินสอ 5.00             แท่ง
ยำงลบ 6.00             ก้อน
ซองขำวพิมพ์ครุฑ (50 ซอง/แพ็ค) 45.00           แพ็ค
ซองน้ ำตำล พับสอง พิมพ์ครุฑ (50 ซอง/แพ็ค) 60.00 แพ็ค
ซองขยำยข้ำง A4 ครุฑ 200.00         แพ็ค
แฟ้มช้ำงก้ำนยก สันกว้ำง 3" 120F 90.00           อัน
แม็ก No.10 105.00         ตัว
แม็ก No.35 185.00 ตัว
ลวดเย็บเบอร์ 3 396.00 กล่อง
ปำกกำเน้นข้อควำม 45.00 แท่ง
เทปใส 35.00 อัน
ปำกกำไวบอร์ด 22.00 ด้ำม
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ทะเบียนหนังสือรับ 45.00 เล่ม

59/2563 26-มี.ค.-63 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,480.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เค เอ็ม ซี เฟอทิไล บริษัท เค เอ็ม ซี เฟอทิไล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ปุ๋ยยูเรีย สูตร ๔๖-๐-๐ ขนำดบรรจุถุงละ ๕๐ กก. 720.00 กระสอบ งบกรม 6,480.00 6,480.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

192/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวภรณ์ทิพย์   นิธิวงศ์ นำงสำวภรณ์ทิพย์   นิธิวงศ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.บ่อพลอย) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

193/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญชัย   อภัยรัตน์ นำยบุญชัย   อภัยรัตน์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ทองผำภูมิ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

194/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชไมพร   กัณฑสังข์ นำงสำวชไมพร   กัณฑสังข์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ห้วยกระเจำ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

195/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรสริน   มณีข ำ นำงสำวรสริน   มณีข ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.พนมทวน) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

196/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชนัฎดำ แก้วพร้ิง นำงสำวชนัฎดำ แก้วพร้ิง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.พนมทวน) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

197/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกุสุมำ   แม้นจิต นำงสำวกุสุมำ   แม้นจิต เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำมะกำ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

198/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศรินทร์ทิพย์ วงศษำบุตร นำงสำวศรินทร์ทิพย์ วงศษำบุตร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำมะกำ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

199/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ว่ำท่ีร.ต.หญิง ขนิษฐำ  หอทอง ว่ำท่ีร.ต.หญิง ขนิษฐำ  หอทอง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
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จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำม่วง) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

200/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุวนุช วงษ์พิศมัย นำงสำวสุวนุช วงษ์พิศมัย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.สังขละบุรี) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

201/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิรันดร์ ย่ังยืน นำยนิรันดร์ ย่ังยืน เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.เมือง) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

202/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ไทรโยค) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

203/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนำถศิลำ เทียนดอนไพร นำยนำถศิลำ เทียนดอนไพร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.เลำขวัญ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

204/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำ บุตรคุ้ม นำงสำวกรรณิกำ บุตรคุ้ม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

205/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนวัฒน์ สูตรอุดม นำยธนวัฒน์ สูตรอุดม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.หนองปรือ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

206/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ศรีสวัสด์ิ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

207/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงขวัญใจ นฤทัต นำงขวัญใจ นฤทัต เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

208/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์ เถ่ือนโต นำยคมสันต์ เถ่ือนโต เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.เลำขวัญ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2563

209/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภูริทัต ผิวงำม นำยภูริทัต ผิวงำม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.บ่อพลอย) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

210/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนะเลิศ หวังน้ ำใจ นำยชนะเลิศ หวังน้ ำใจ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.สังขละบุรี) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

211/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอรญำ กิติวัฒนวิลัยกุล นำงสำวอรญำ กิติวัฒนวิลัยกุล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

212/2563 27-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ เงินบำท นำงสำวศศิชำ สำยศรี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 10,000.00 อัตรำ งบกรม 60,000.00 60,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

55-1/2563 31-มี.ค.-63 เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (เช่ำอำคำรหน่วยผสมเทียมไทรโยค ) จ ำนวน 1 แห่ง 14,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงภิญโญ บุญสืบสกุล นำงภิญโญ บุญสืบสกุล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
(เช่ำอำคำรหน่วยผสมเทียมไทรโยค) 1.00 แห่ง งบกรม 14,400.00 14,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

55-2/2563 31-มี.ค.-63 เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (เช่ำอำคำรหน่วยผสมเทียมพนมทวน ) จ ำนวน 1 แห่ง 16,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพนมทวน จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพนมทวน จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
(เช่ำอำคำรหน่วยผสมเทียมพนมทวน) 1.00 แห่ง งบกรม 16,200.00 16,200.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

55-3/2563 31-มี.ค.-63 เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (เช่ำส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอทองผำภูมิ) จ ำนวน 1 แห่ง 18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงดำรฤชำ ภำนุเบญจสิต นำงดำรฤชำ ภำนุเบญจสิต เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
(ช่ำส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอทองผำภูมิ) 1.00 แห่ง งบกรม 18,000.00 18,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

217/2563 31-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจุฑำมำศ สำหร่ำย นำงสำวจุฑำมำศ สำหร่ำย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ (บริหำร.) 10,000.00 อัตรำ งบกรม 60,000.00 60,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

218/2563 31-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวรวุฒิ พุฒตำล นำยวรวุฒิ พุฒตำล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ (บริหำร.) 10,000.00 อัตรำ งบกรม 60,000.00 60,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
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โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2563

219/2563 31-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด จ ำนวน 1 อัตรำ 54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุนิสำ บุญสม นำงสำวสุนิสำ บุญสม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด จ ำนวน 1 อัตรำ (บริหำร.) 9,000.00 อัตรำ งบกรม 54,000.00 54,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

-/2563 31-มี.ค.-63 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ตส ำหรับ Tablat จ ำนวน 14 หมำยเลข 17,346.84 ตกลงรำคำ บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ตส ำหรับ Tablat จ ำนวน 14 หมำยเลข 17,346.84 หมำยเลข งบกรม 17,346.84 17,346.84 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

-/2563 31-มี.ค.-63 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต CAT INTERNET 30/15 
(ต่อเน่ือง) จ ำนวน 1 หมำยเลข

7,639.80 ตกลงรำคำ บริษัท กสท. โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) บริษัท กสท. โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต CAT INTERNET 30/15 
(ต่อเน่ือง) จ ำนวน 1 หมำยเลข

7,639.80 หมำยเลข งบกรม 7,639.80 7,639.80 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

-/2563 31-มี.ค.-63
เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 1 
หมำยเลข

5,713.80 ตกลงรำคำ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 1 
หมำยเลข

5,713.80 หมำยเลข งบกรม 5,713.80 5,713.80 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

-/2563 31-มี.ค.-63
เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 1 
หมำยเลข

4,494.00 ตกลงรำคำ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 1 
หมำยเลข

4,494.00 หมำยเลข งบกรม 4,494.00 4,494.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

-/2563 31-มี.ค.-63
เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 10 
หมำยเลข

44,940.00 ตกลงรำคำ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 10 
หมำยเลข

44,940.00 หมำยเลข งบกรม 44,940.00 44,940.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

-/2563 31-มี.ค.-63
เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 2 
หมำยเลข

7,575.60 ตกลงรำคำ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2563

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 2 
หมำยเลข

7,575.60 หมำยเลข งบกรม 7,575.60 7,575.60 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่


