
 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/
จ้ำง

วันท่ีส่ังซ้ือ/
จ้ำง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำ/หน่วย หน่วยนับ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / 
จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

1 4/2564 1-ธ.ค.-63 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 29,316.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 1.00 เดือน งบกรม 29,316.00 29,316.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

2 12/2564 2-ธ.ค.-63 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 7,100.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
 Drum OKI B412 3,550.00 กล่อง งบกรม 7,100.00                          7,100.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
 Drum OKI B472 3,550.00 กล่อง

3 14/2564 4-ธ.ค.-63 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 14,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ยำปฏิชีวนะอิริโธมันซินและวิตำมินรวมชนิดผงละลำย
น้ ำ Bio + B12 ขนำดซองละ ๒๐ กรัม

30.00 ซอง งบกรม 14,000.00                        14,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ยำถ่ำยพยำธิชนิดผง ละลำยน้ ำ ขนำดซองละ ๑๐ กรัม 20.00 ซอง

4 16/2564 4-ธ.ค.-63 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 36,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ยำปฏิชีวนะอิริโธมันซินและวิตำมินรวมชนิดผงละลำย
น้ ำ Bio + B12 ขนำดซองละ ๒๐ กรัม

30.00 ซอง งบกรม 36,000.00                        36,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

5 17/2564 8-ธ.ค.-63 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ซีบิกซ์ คอมเทค จ ำกัด บริษัท ซีบิกซ์ คอมเทค จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
PREMIUM TONER OKI TN-B472 1,869.16 กล่อง งบกรม 4,000.00                          4,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

6 16-ธ.ค.-63 จ้ำงท ำเอกสำรคู่มือเพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 1 รำยกำร 4,000.00       ว119 ร้ำนมยุรีก๊อปป้ี ร้ำนมยุรีก๊อปป้ี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

คู่มือกำรเล้ียงสัตว์ จ ำนวน 40  เล่ม 100.00 เล่ม งบกรม 4,000.00                          4,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี 25 เลขท่ี 11

7 19/2564 21-ธ.ค.-63 ซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 5 เคร่ือง 82,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหกำญจนำ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท สหกำญจนำ กรุ๊ป จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เคร่ืองพ่นยำแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพ้ืน 3.5 แรงม้ำ 16,400.00 เคร่ือง งบกรม 82,000.00                        82,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
-ถังบรรจุน้ ำยำขนำด 150 ลิตร บริษัท น ำทิศไทย จ ำกัด

-สำยยำงส ำหรับพ่นน้ ำยำ 50 ม. พร้อมท่ีม้วน 84,000.00                        
-หัวพ่นแบบด้ำม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอร่ี แอนด์ ทูล

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ธันวำคม  2563

กจ 0008/-ลว
 16 ธ.ค. 2563



 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/
จ้ำง

วันท่ีส่ังซ้ือ/
จ้ำง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำ/หน่วย หน่วยนับ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / 
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ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ธันวำคม  2563

-สำยยำงส ำหรับดูดน้ ำยำ 10 ม. + หัวดูด 82,500.00                        
-แท่นวำงเคร่ืองยนต์ และป๊ัม

8 20/2564 22-ธ.ค.-63
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บว 1600 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

12,560.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บว 
1600 กจ. จ ำนวน 1 คัน

12,560.00 คัน งบกรม 12,560.00 12,560.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

9 23-ธ.ค.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 800.00          ว119 บริษัท ที.จีคอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด บริษัท ที.จีคอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

สมุดปกอ่อน 60 แกรม 20.00 เล่ม งบกรม 800.00                             800.00                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี - เลขท่ี IVC63-00281 แฟ้มใส่เอกสำรแฟ้มกระดุม 20.00 แฟ้ม เว็บไซด์

ถุงผ้ำเอ 4 กระเป๋ำผ้ำ 20.00 ใบ
ปำกกำลูกล่ืน Quantum 10.00 ด้ำม
ดินสอ 5.00 ด้ำม
ยำงลบ 5.00 ก้อน

10 23-ธ.ค.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 800.00          ว119 บริษัท ที.จีคอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด บริษัท ที.จีคอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

สมุดปกอ่อน 60 แกรม 20.00 เล่ม งบกรม 800.00                             800.00                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี - เลขท่ี IVC63-00282 แฟ้มใส่เอกสำรแฟ้มกระดุม 20.00 แฟ้ม

ถุงผ้ำเอ 4 กระเป๋ำผ้ำ 20.00 ใบ
ปำกกำลูกล่ืน Quantum 10.00 ด้ำม
ดินสอ 5.00 ด้ำม
ยำงลบ 5.00 ก้อน

11 23-ธ.ค.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 800.00          ว119 บริษัท ที.จีคอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด บริษัท ที.จีคอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

สมุดปกอ่อน 60 แกรม 20.00 เล่ม งบกรม 800.00                             800.00                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี - เลขท่ี IVC63-00283 แฟ้มใส่เอกสำรแฟ้มกระดุม 20.00 แฟ้ม

ถุงผ้ำเอ 4 กระเป๋ำผ้ำ 20.00 ใบ

กจ 0008/-
ลว23 ธ.ค. 

2563

กจ 0008/-
ลว23 ธ.ค. 

2563

กจ 0008/-
ลว23 ธ.ค. 

2563



 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/
จ้ำง

วันท่ีส่ังซ้ือ/
จ้ำง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำ/หน่วย หน่วยนับ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / 
จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ธันวำคม  2563

ปำกกำลูกล่ืน Quantum 10.00 ด้ำม
ดินสอ 5.00 ด้ำม
ยำงลบ 5.00 ก้อน

12 23-ธ.ค.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 800.00          ว119 บริษัท ที.จีคอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด บริษัท ที.จีคอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

สมุดปกอ่อน 60 แกรม 20.00 เล่ม งบกรม 800.00                             800.00                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี - เลขท่ี IVC63-00284 แฟ้มใส่เอกสำรแฟ้มกระดุม 20.00 แฟ้ม

ถุงผ้ำเอ 4 กระเป๋ำผ้ำ 20.00 ใบ
ปำกกำลูกล่ืน Quantum 10.00 ด้ำม
ดินสอ 5.00 ด้ำม
ยำงลบ 5.00 ก้อน

13 21/2564 29-ธ.ค.-63
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กบ 5808 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

8,792.55 วิธีเฉพำะเจำะจง บกจ.โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ บกจ.โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กบ 
5808 กจ. จ ำนวน 1 คัน

8,792.55 คัน งบกรม 8,792.55 8,792.55 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

14 30-ธ.ค.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 900.00          ว119 ศรีทองพำนิช (1997) ศรีทองพำนิช (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ดินสอ 5.00 แท่ง งบกรม 900.00                             900.00                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 6 เลขท่ี 22 กระดำษถ่ำยเอกสำร A4/80 แกรม 125.00 รีม

ยำงลบ 5.00 อัน

15 154/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 23,466.48 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิรันดร์ ย่ังยืน นำยนิรันดร์ ย่ังยืน เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.เมือง) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 23,466.48 23,466.48 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

16 156/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 23,466.48 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอ๊ืด น้อยปุก นำงสำวอ๊ืด น้อยปุก เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ไทรโยค) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 23,466.48 23,466.48 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

กจ 0008/-
ลว23 ธ.ค. 

2563

กจ 0008/-ลว
 30 ธ.ค. 2563



 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/
จ้ำง

วันท่ีส่ังซ้ือ/
จ้ำง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำ/หน่วย หน่วยนับ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / 
จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ธันวำคม  2563

17 157/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 23,466.48 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ศรีสวัสด์ิ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 23,466.48 23,466.48 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

18 158/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 23,466.48 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญชัย อภัยรัตน์ นำยบุญชัย อภัยรัตน์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ทองผำภูมิ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 23,466.48 23,466.48 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

19 159/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 23,466.48 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรสริน มณีข ำ นำงสำวรสริน มณีข ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.พนมทวน) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 23,466.48 23,466.48 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

20 160/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 23,466.48 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกุสุมำ แม้นจิต นำงสำวกุสุมำ แม้นจิต เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำมะกำ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 23,466.48 23,466.48 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

21 161/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 23,466.48 วิธีเฉพำะเจำะจง ว่ำท่ีร.ต.หญิง ขนิษฐำ หอทอง ว่ำท่ีร.ต.หญิง ขนิษฐำ หอทอง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำม่วง) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 23,466.48 23,466.48 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

22 162/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 23,466.48 วิธีเฉพำะเจำะจง นำสำวสุวนุช วงษ์พิศมัย นำสำวสุวนุช วงษ์พิศมัย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.สังขละบุรี) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 23,466.48 23,466.48 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

23 163/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 23,466.48 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนำถิลำ เทียนดอนไพร นำยนำถิลำ เทียนดอนไพร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.เลำขวัญ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 23,466.48 23,466.48 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

24 164/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 23,466.48 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำ บุตรคุ้ม นำงสำวกรรณิกำ บุตรคุ้ม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 23,466.48 23,466.48 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

25 165/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 23,466.48 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริพร แป้นเขียว นำงสำวศิริพร แป้นเขียว เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.หนองปรือ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 23,466.48 23,466.48 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
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26 166/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 23,466.48 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกำญจนำ กิติวัฒนวิลัยกุล นำงสำวกำญจนำ กิติวัฒนวิลัยกุล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.บ่อพลอย) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 23,466.48 23,466.48 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

27 167/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 23,466.48 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภูริทัต ผิวงำม นำยภูริทัต ผิวงำม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 23,466.48 23,466.48 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

28 168/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 23,466.48 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนะเลิศ หวังน้ ำใจ นำยชนะเลิศ หวังน้ ำใจ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.สังขละบุรี.) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 23,466.48 23,466.48 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

29 169/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 23,466.48 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชไมพร   กัณฑะสังข์ นำงสำวชไมพร   กัณฑะสังข์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ห้วยกระเจำ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 23,466.48 23,466.48 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

30 170/2564 30-ธ.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 29,333.24 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ เงินบำท นำยประเสริฐ เงินบำท เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 10,000.00 อัตรำ งบกรม 29,333.24 29,333.24 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่


