
 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/
จ้ำง

วันท่ีส่ังซ้ือ/
จ้ำง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำ/หน่วย หน่วยนับ
 วงเงิน

งบประมำณ 
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วิธีซ้ือ / 
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ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

1 6/2564 1-ก.พ.-64 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 42,640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564 1.00 เดือน งบกรม 42,640.00 42,640.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

2 1-ก.พ.-64 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 7,800.00       ว119 ศรีทองพำนิช (1997) ศรีทองพำนิช (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
สมุดปกอ่อน ขนำด 60 แกรม 20.00 เล่ม งบกรม 7,800.00                          7,800.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 6 เลขท่ี 24 ปำกกำลูกล่ืนสีน้ ำเงิน 10.00 ด้ำม

ดินสอ 5.00 ด้ำม
ยำงลบ 5.00 ก้อน
แฟ้ม 20.00 แฟ้ม

3 35/2564 1-ก.พ.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บร 3647 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

4,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ หจก. เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บร 3647 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

4,900.00 คัน งบกรม 4,900.00 4,900.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

4 35-1/2564 1-ก.พ.-64 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 4,050.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยคฑำเดช กำญจนศรีกุล นำยคฑำเดช กำญจนศรีกุล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือสุกร 150.00 ตัวอย่ำง งบกรม 4,050.00                          4,050.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เน้ือโค 200.00 ตัวอย่ำง

เน้ือไก่ 100.00 ตัวอย่ำง

เน้ือเป็ด 100.00 ตัวอย่ำง

5 35-2/2564 1-ก.พ.-64 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 1,900.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวินัย นพพันธ์ นำยวินัย นพพันธ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือสุกร 150.00 ตัวอย่ำง งบกรม 1,900.00                          1,900.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เน้ือโค 200.00 ตัวอย่ำง

6 35-3/2564 1-ก.พ.-64 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 1,650.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงปรำศรัย ทองสุข นำงปรำศรัย ทองสุข เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือสุกร 150.00 ตัวอย่ำง งบกรม 1,650.00                          1,650.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564

กจ 0008/-ลว
 1 ก.พ. 2564
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564

เน้ือโค 200.00 ตัวอย่ำง

เน้ือไก่ 100.00 ตัวอย่ำง

7 35-4/2564 1-ก.พ.-64 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 3,500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมนัส นพพันธ นำยมนัส นพพันธ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือโค 200.00 ตัวอย่ำง งบกรม 3,500.00                          3,500.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เน้ือไก่ 100.00 ตัวอย่ำง

8 35-5/2564 1-ก.พ.-64 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสยำม โพธ์ิทอง นำยสยำม โพธ์ิทอง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือสุกร 150.00 ตัวอย่ำง งบกรม 1,800.00                          1,800.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

9 36/2564 3-ก.พ.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บร 3647 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

2,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บร 3647 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

2,800.00 คัน งบกรม 2,800.00 2,800.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

10 37/2564 5-ก.พ.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กบ 5806 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

2,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กบ 5806 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

2,650.00 คัน งบกรม 2,650.00 2,650.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

11 38/2564 5-ก.พ.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3059 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

5,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3059 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

5,500.00 คัน งบกรม 5,500.00 5,500.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

12 39/2564 5-ก.พ.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กจ 1405 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

2,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กจ 1405 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

2,050.00 คัน งบกรม 2,050.00 2,050.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

13 22-ก.พ.-64 จ้ำงท ำเอกสำรคู่มือเพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 1 รำยกำร 1,200.00       ว119 ร้ำนคมชัด อิงค์เจ็ท ร้ำนคมชัด อิงค์เจ็ท เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
คู่มือกำรเล้ียงสัตว์ จ ำนวน 12  เล่ม 100.00 เล่ม งบกรม 1,200.00                          1,200.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 2 เลขท่ี 27 ร้ำนมยุรีก๊อปป้ี
1,260.00                          

อำร์ตอิงค์เจ็ท
1,260.00                          

14 40/2564 25-ก.พ.-64
จ้ำงเหมำบริกำรจัดเตรียมสถำท่ีสัมมนำโครงกำรหลักสูตร 
รวมพลคนเครือข่ำย ศพก.(ด้ำนปศุสัตว์)ปีงบประมำณ 
2564

2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพิเชฐ เจริญพร นำยพิเชฐ เจริญพร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำบริกำรจัดเตรียมสถำท่ีสัมมนำโครงกำรหลักสูตร 
รวมพลคนเครือข่ำย ศพก.(ด้ำนปศุสัตว์)ปีงบประมำณ 
2564 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน

2,000.00 งำน งบกรม 2,000.00 2,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นายบัณฑิต จองปุ๊ก
2,100.00

นางธนพร โพธ์ิเนียม
2,200.00

กจ 0008/-ลว
 22 ก.พ. 

2564


