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1 5/2564 4-ม.ค.-64 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 22,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 1.00 เดือน งบกรม 22,850.00 22,850.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

2 172/2564 7-ม.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 22,399.84 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนันทิชำ พงษ์กังสนำนันท์ นำงสำวนันทิชำ พงษ์กังสนำนันท์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 22,399.84 22,399.84 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

3 181/2564 12-ม.ค.-64 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

51,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภำณุพงศ์ เรือนงำม นำยภำณุพงศ์ เรือนงำม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.)

6,000.00
อัตรำ

งบกรม 51,800.00 51,800.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

4 23/2564 20-ม.ค.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3057 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

3,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ วีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3057 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

3,050.00 คัน งบกรม 3,050.00 3,050.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

5 24/2564 20-ม.ค.-64 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 6,600.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ที.จีคอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด บริษัท ที.จีคอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

กระดำษถ่ำยเอกสำร เอ4 80 แกรม ย่ีห้อ AA 125.00 รีม งบกรม 6,600.00                          6,600.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
กระดำษปก 120 แกรม 180 แผ่น สีชมพู 150.00 รีม เว็บไซด์

กระดำษปก 120 แกรม 180 แผ่น สีฟ้ำ 150.00 รีม
กระดำษปก 120 แกรม 180 แผ่น สีม่วง 150.00 รีม

6 24-1/2564 22-ม.ค.-64 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮุนพำนิช เซอร์วิส ร้ำนฮุนพำนิช เซอร์วิส เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

หมึก OKI 412 2,000.00 กล่อง งบกรม 6,000.00                          6,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

7 25/2564 22-ม.ค.-64 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 35,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหกำญจนำ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท สหกำญจนำ กรุ๊ป จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ตำข่ำยอวนไนล่อน 1,000.00 ม้วน งบกรม 35,000.00                        35,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
อุปกรณ์ใส่อำหำรเป็ดไก่ 110.00 อัน

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มกรำคม 2564
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มกรำคม 2564

อุปกรณ์ใส่น้ ำส ำหรับเป็ดไก่ 110.00 อัน
อ่ำงน้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค 280.00 อัน
ร ำละเอียด ขนำดบรรจุถุงละ 1 กก. กระสอบละ 25 กก. 280.00 กระสอบ
กำกน้ ำตำล ขนำด 5 ลิตร 80.00 แกลลอน
หัวเช้ือจุลินทร์ทรีย์ EM ขนำด 1 ลิตร 90.00 แกลลอน
แผงใส่ไข่พลำสติก ขนำดบรรจุ 30 ฟอง 50.00 แผง
เป็ดระยะไข่ 150.00 ตัว

8 26/2564 22-ม.ค.-64 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 7 รำยกำร 204,700.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เมดิคอล มอลล์ จ ำกัด บริษัท เมดิคอล มอลล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตำ 30,700.00 เคร่ือง งบกรม 204,700.00                      204,700.00                     อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เสำให้น้ ำเกลือสแตนเลส 2,000.00 ชุด บริษัท สเต็ปวัน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

โต๊ะรักษำและล้ำงแผลชนิดสแตนเลส 20,000.00 ตัว 266,400.00                      
ตำช่ังส ำหรับสัตว์ 15,000.00 เคร่ือง ร้ำนสิทธิพรวัสดุภัณฑ์

ตู้เก็บเวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรแพทย์ และสำรเคมี 20,000.00 ตู้ 308,802.00                      
รถเข็นท ำแผล ชนิดสแตนเลส 7,000.00 คัน
เคร่ืองน่ึงฆ่ำเช้ือชนิดต้ังโต๊ะ ขนำด 40 ลิตร 90,000.00 เคร่ือง

9 27/2564 27-ม.ค.-64 จ้ำงเหมำเดินท่อน้ ำประปำ จ ำนวน 1 งำน 4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล น่ิมนวล นำยณัฐพล น่ิมนวล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำเดินท่อน้ ำประปำ จ ำนวน 1 งำน 4,000.00 งำน งบกรม 4,000.00 4,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

10 28/2564 27-ม.ค.-64 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนพักข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 งำน 9,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล น่ิมนวล นำยณัฐพล น่ิมนวล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนพักข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 งำน 9,900.00 งำน งบกรม 9,900.00 9,900.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

11 29/2564 27-ม.ค.-64 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 1 รำยกำร 13,800.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ หจก. เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มกรำคม 2564

ยำงนอกดันลอป 245/70-16 4 เส้น 3,450.00 เส้น งบกรม 13,800.00                        13,800.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

12 30/2564 27-ม.ค.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กจ 1405 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

5,710.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กจ 1405 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

5,710.00 คัน งบกรม 5,710.00 5,710.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

13 31/2564 27-ม.ค.-64 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 1 รำยกำร 3,700.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

แบตเตอร่ี DIN75L ใหม่ 3,700.00 ลูก งบกรม 3,700.00                          3,700.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เว็บไซต์

14 32/2564 27-ม.ค.-64 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 1 รำยกำร 3,700.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

แบตเตอร่ี DIN75L ใหม่ 3,700.00 ลูก งบกรม 3,700.00                          3,700.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

15 33/2564 29-ม.ค.-64 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 1 รำยกำร 3,400.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

แบตเตอร่ี 75D31R ใหม่ 3,400.00 ลูก งบกรม 3,400.00                          3,400.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เว็บไซต์

16 34/2564 29-ม.ค.-64 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 1 รำยกำร 3,400.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

แบตเตอร่ี 75D31R ใหม่ 3,400.00 ลูก งบกรม 3,400.00                          3,400.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่


