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11/2563 1-เม.ย.-63 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 31,359.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 1.00 เดือน งบกรม 31,359.00 31,359.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

56/2563 3-เม.ย.-63 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ยำงนอก BS 265/65 -17 D 684  จ ำนวน ๔ เส้น 5,000.00 เส้น งบกรม 20,000.00                        20,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
รถยนต์รำชกำรหมำยเลขทะเบียน กท 9177 กจ. www.lazada.co.th

www.jd.co.th

57/2563 3-เม.ย.-63 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 48,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

หมึก OKI 412 2,000.00 กล่อง งบกรม 48,350.00 48,350.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
หมึก OKI 4๗2 2,000.00 กล่อง shopee.co.th, lazada.co.th

Drum OKI B411D (OKI 412) 3,550.00 กล่อง
Drum OKI B411D (OKI 4๗2) 3,550.00 กล่อง

BROTHER HL - 2140 (TN-2150) 1,900.00 กล่อง

BROTHER HL - 2140 (DR-2125) 2,100.00 กล่อง

58/2563 10-เม.ย.-63 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอ.อำหำรสัตว์ โดยนำงสุนีย์ เข็มทอง ร้ำนอ.อำหำรสัตว์ โดยนำงสุนีย์ เข็มทอง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่อำยุ ๐-๕ สัปดำห์ ขนำดบรรจุถุงละ ๓๐ กก. 16.00 กก. งบกรม 10,240.00 10,240.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

จ ำนวน 640 กก.

236/2563 14-เม.ย.-63 จ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บบันทึกข้อมูล จ ำนวน 1 อัตรำ 54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุนิสำ บุญสม นำงสำวสุนิสำ บุญสม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บบันทึกข้อมูล จ ำนวน 1 อัตรำ (บริหำร.) 9,000.00 อัตรำ งบกรม 54,000.00 54,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

236/2563 14-เม.ย.-63 จ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บบันทึกข้อมูล จ ำนวน 1 อัตรำ 108,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอธิวัฒน์ แซ่เจำ นำยอธิวัฒน์ แซ่เจำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บบันทึกข้อมูล จ ำนวน 1 อัตรำ (กสส.) 9,000.00 อัตรำ งบกรม 108,000.00 108,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน เมษำยน 2563

http://www.lazada.co.th/
http://www.jd.co.th/
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน เมษำยน 2563

58-1/2563 17-เม.ย.-63 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ย์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,850.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
เน้ือสุกร 150.00 ตัวอย่ำง งบกรม 2,850.00                          2,850.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

59/2563 17-เม.ย.-63 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เกรท เวล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด บริษัท เกรท เวล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

แร่ธำตุก้อน ขนำดก้อนละ ๒ กก. 45.00 ก้อน งบกรม 8,100.00 8,100.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

60/2563 17-เม.ย.-63 จัดจ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 8 รำยกำร 2,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ระพงษ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ระพงษ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ตรำยำง             ส ำเนำถูกต้อง                           
                       (นำยศรัณย์ เปริณะพันธ์)             
                 เจ้ำพนักงำนงำนเงินและบัญชีช ำนำญงำน 280.00

อัน งบกรม

2,350.00 2,350.00

อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ตรำยำง           (นำยศรัณย์ เปริณะพันธ์)               
                 เจ้ำพนักงำนงำนเงินและบัญชีช ำนำญ
งำน                      ปฏิบัติหน้ำท่ี หัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรท่ัวไป

250.00 อัน นำงสำวสิตำนน เจียรนันทจิต

ตรำยำง      (นำยศรัณย์ เปริณะพันธ์)                    
              เจ้ำพนักงำนงำนเงินและบัญชีช ำนำญงำน

200.00 อัน 2,550.00                          

ตรำยำง      ส ำเนำคู่ฉบับ 100.00         อัน https://graphygd.wordpress.com

ตรำยำง      มำตรกำรประหยัดกระดำษ 250.00         อัน
ตรำยำง      ส ำเนำถูกต้อง 100.00         อัน
ตรำยำง      ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี 160.00 อัน

 ตรำยำง      (นำงสำวศศิชำ สำยศรี)                      
                       นักจัดกำรงำนท่ัวไป

180.00         อัน

60-1/2563 17-เม.ย.-63 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน กจ  1405 กจ. จ ำนวน 1 คัน 6,800.00       

วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน กจ  1405 กจ.  จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน

งบกรม
6,800.00                          6,800.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

https://graphygd.wordpress.com/
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250/2563 27-เม.ย.-63 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

30,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกำญจนำ สุขก่ ำ นำงสำวกำญจนำ สุขก่ ำ
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 30,600.00 30,600.00
อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

61/2563 30-เม.ย.-63 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน บว  1706 กจ. จ ำนวน 1 คัน 6,360.00       

วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน บว  1706 กจ. จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน

งบกรม
6,360.00                          6,360.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

62/2563 30-เม.ย.-63 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน ชล  5195 กทม. จ ำนวน 1 คัน 6,340.00       

วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน ชล  5195 กทม.  จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน

งบกรม
6,340.00                          6,340.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

62-1/2563 30-เม.ย.-63 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ย์ จ ำนวน 2 รำยกำร 2,500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
เน้ือสุกร 150.00 ตัวอย่ำง งบกรม 2,500.00                          2,500.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เน้ือไก่ 100.00 ตัวอย่ำง

252/2563 30-เม.ย.-63 จ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บบันทึกข้อมูล จ ำนวน 1 อัตรำ 45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนวัฒน์ สูตรอุดม นำยธนวัฒน์ สูตรอุดม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บบันทึกข้อมูล จ ำนวน 1 อัตรำ (กสส.) 9,000.00 อัตรำ งบกรม 45,000.00 45,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

253/2563 30-เม.ย.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริพร แป้นเขียว นำงสำวศิริพร แป้นเขียว เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.หนองปรือ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 35,000.00 35,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

254/2563 30-เม.ย.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธำนินทร์ เท่ียงตรง นำยธำนินทร์ เท่ียงตรง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ห้วยกระเจำ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 35,000.00 35,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
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255/2563 30-เม.ย.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนันทิชำ พงษ์กังสนำนนันท์ นำงสำวนันทิชำ พงษ์กังสนำนนันท์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ทองผำภูมิ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 35,000.00 35,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

256/2563 30-เม.ย.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุนันทำ ตันติไพจิตร นำงสำวสุนันทำ ตันติไพจิตร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ทองผำภูมิ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 35,000.00 35,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่


