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1 7/2564 1-มี.ค.-64 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 56,440.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 1.00 เดือน งบกรม 56,440.00 56,440.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

2 1-มี.ค.-64 จ้ำงท ำพำนพุ่มดอกไม้สด จ ำนวน 1 พำน เพ่ือใช้ในกำรจัดงำน 700.00          ว119 ร้ำนดอกไม้กรีนฟลำวเวอร์ ร้ำนดอกไม้กรีนฟลำวเวอร์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
พำนพุ่มดอกไม้สด จ ำนวน 1 พำน 700.00 พำน งบกรม 700.00                             700.00                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 021 เลขท่ี 041 เว็บไซต์

3 12-มี.ค.-64 จ้ำงท ำเอกสำรคู่มือ จ ำนวน 1 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 1,800.00       ว119 ร้ำนมยุรี ก๊อปป้ี ร้ำนมยุรี ก๊อปป้ี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงท ำเอกสำรคู่มือ จ ำนวน 1 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 60.00 เล่ม งบกรม 1,800.00                          1,800.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 7 เลขท่ี 4
จ ำนวน 30 เล่ม โครงกำรเน้ือสัตว์ปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK) ปากแพรกเทรดด้ิง

1,950.00                          
(SB.1) 

2,250.00                          

4 16-มี.ค.-64 จ้ำงท ำเอกสำรคู่มือ จ ำนวน 1 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 6,262.00       ว119 ร้ำนมยุรี ก๊อปป้ี ร้ำนมยุรี ก๊อปป้ี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงท ำเอกสำรคู่มือ จ ำนวน 1 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 62.00 เล่ม งบกรม 6,262.00                          6,262.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 7 เลขท่ี 3

จ ำนวน 101 เล่ม โครงกำรอบรมผู้ประกอบกำร หลักสูตร
ช้ีแจงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำย
เน้ือสัตว์ พ.ศ.2559 และกฏหมำยล ำดับรองเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมต่อใบอนุญำต

ปากแพรกเทรดด้ิง

6,767.00                          
(SB.1) 

7,777.00                          

5 41/2564 17-มี.ค.-64 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโกศล สืบดำ นำยโกศล สืบดำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือไก่ จ ำนวน 20 ตัวอย่ำง 100.00 ตัวอย่ำง งบกรม 2,000.00                          2,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

กจ 0008/-ลว
 1 มี.ค. 2564

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564

กจ 0008/-ลว
 12 มี.ค. 
2564

กจ 0008/-ลว
 16 มี.ค. 
2564
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564

6 41-1/2564 17-มี.ค.-64 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ เช้ือวงษ์ นำยสุริยำ เช้ือวงษ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือสุกร จ ำนวน 70 ตัวอย่ำง 150.00 ตัวอย่ำง งบกรม 10,500.00                        10,500.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

7 41-2/2564 17-มี.ค.-64 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทนงชัย กำญจนภิญพงศ์ นำยทนงชัย กำญจนภิญพงศ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือสุกร จ ำนวน 60 ตัวอย่ำง 150.00 ตัวอย่ำง งบกรม 9,000.00                          9,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

8 42/2564 17-มี.ค.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3058 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

1,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดยนำยธีระ โพธินันทวงศ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3058 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

1,900.00 คัน งบกรม 1,900.00 1,900.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

9 18-มี.ค.-64
วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้ในการ
ฝึกอบรม 1,170.00       ว119 ปภัณฑ์ครองทรัพย์ ปภัณฑ์ครองทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

แร่ธาตุก้อน จ านวน 26 ก้อน 45.00 ก้อน งบกรม 1,200.00                          1,200.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี 4 เลขท่ี 1

10 74/2564 19-มี.ค.-64 วัสดุเวชภัณฑ์ จ ำนวน 7 รำยกำร 151,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล เวท จ ำกัด บริษัท โกลบอล เวท จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย ยำปฏิชีวนะละลำยน้ ำ ขนำด บรรจุ 20 กรัม 40.00 ซอง งบกรม 151,000.00                      151,000.00                     อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
วิตำมินรวมแบบซอง ขนำด 100 กรัม 100.00 ซอง บริษัท ณภกิจ อินเตอร์เทรด จ ากัด

ยำก ำจัดพยำธิชนิดผง เลวำมิโซล ขนำด 7.5 กรัม 30.00 ซอง 169,780.00                      
ยำถ่ำยพยำธิชนิดน้ ำ Albendazole ควำมเข้มข้นไม่น้อยกว่ำ 12.5% ขนำด 30 มิลลิลิตร 60.00 ขวด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรไบโอแม็กซ์

ยำออแกนิค ฟอสฟอรัส ชนิดฉีด ขนำด 100 มิลลิตร 350.00 ขวด 182,000.00                      
ยำปฏิชีวนะเพนิซิลลิน และสเตร็ปโตมัยซิน ชนิดฉีด ออกฤทธ์ินำน ขนำด 100 มิลลิลิตร                   450.00 ขวด
ยำฉีดเฟนนิลบิวตำโซน ขนำด 100 มิลลิลิตร 250.00 ขวด

11 75/2564 22-มี.ค.-64 วัสดุเวชภัณฑ์ จ ำนวน 8 รำยกำร 80,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล เวท จ ำกัด บริษัท โกลบอล เวท จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย ยำปฏิชีวนะเพนิซิลลินและไดไฮโดรสเตร็ปโตมัยซินชนิดฉีดออกฤทธ์ินำน ขนำด 100 มิลลิลิตร 450.00 ขวด งบกรม 80,000.00                        80,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

กจ 0008/-ลว
 18 มี.ค. 
2564
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564

ยำปฏิชีวนะ Amoxicillin ชนิดฉีดออกฤทธ์ินำน ขนำด 100 มิลลิลิตร 350.00 ขวด บริษัท ณภกิจ อินเตอร์เทรด จ ากัด

ยำปฏิชีวนะ Enroflxacin ชนิดฉีด ขนำด 100 มิลลิลิตร 250.00 ขวด 88,745.00                        
ยำฉีดเฟนนิลบิวตำโซน ขนำด 100 มิลลิลิตร 250.00 ขวด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรไบโอแม็กซ์

ยำออแกนิค ฟอสฟอรัส ชนิดฉีด ขนำด 100 มิลลิลิตร 450.00 ขวด 89,270.00                        
สำรน้ ำ Normal Saline ขนำดจุ 1000 มิลลิลิตร                         800.00 ลัง
Betadine solution ขนำด 450 มิลลิลิตร 150.00 ขวด
แอลกอฮอล์ ขนำด 450 มิลลิลิตร 130.00 ขวด

12 223/2564 22-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

37,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยติยะพันธ์ โสภำปัจจุสมัย นำยติยะพันธ์ โสภำปัจจุสมัย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ (สังขละบุรี.)

6,000.00
อัตรำ

งบกรม 37,800.00 37,800.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

13 43/2564 22-มี.ค.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3059 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 3059 
กจ. จ ำนวน 1 คัน

450.00 คัน งบกรม 450.00 450.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

14 22-มี.ค.-64
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัวและวัสดุเคร่ืองแต่งกำย จ ำนวน 
24 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 7,200.00       ว119 สกุลยำกำรค้ำ สกุลยำกำรค้ำ

เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือหมูสันนอก 170.00 กิโลกรัม งบกรม 7,200.00                          7,200.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี 2 เลขท่ี 15 เน้ือหมูสันใน 165.00 กิโลกรัม ปภัณฑ์ครองทรัพย์

เน้ือหมูสันคอ 165.00 กิโลกรัม 17,809.00                        
น้ ำตำลทรำย ขนำดบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม 22.00 ถุง ษรินทร์ธนทรัพย์

ลูกผักชี ขนำดบรรจุขวดละ 35 กรัม 49.00 ขวด 17,986.00                        
ปำปริก้ำผง ขนำดบรรจุซองละ 100 กรัม 83.00 ซอง
ซอสพริก ขนำดบรรจุขวดละ 570 กรัม 41.00 ขวด
ผงชูรส ขนำดบรรจุถุงละ 250 กรัม 28.00 ถุง

กจ 0008/-ลว
 22 มี.ค. 
2564
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ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564

ผงฟู ขนำดบรรจุซองละ  100 กรัม 36.00 ซอง
น้ ำปลำ ขนำดบรรจุขวดละ 300 มิลลิลิตร 16.00 ขวด
ซีอ้ิวขำว ขนำดบรรจุขวดละ 300 มิลลิลิตร 25.00 ขวด
ซอสปรุงรสฝำเขียว ขนำดบรรจุขวดละ 200 มิลลิลิตร 16.00 ขวด
เกลือป่น ขนำดบรรจุถุงละ  1 กิโลกรัม 14.00 ถุง
ซอสมะเขือเทศ ขนำดบรรจุขวดละ 500 กรัม 46.00 ขวด
หอมหัวใหญ่ 27.00 กิโลกรัม
มะเขือเทศรำชินี 35.00 กิโลกรัม
พริกหวำน 80.00 กิโลกรัม
กระเทียม 54.00 กิโลกรัม
พริกไทยป่น ขนำดบรรจุถุงละ  500 กรัม 388.00 ถุง
น้ ำมันหอย ขนำดบรรจุขวดละ  600 มิลลิลิตร 52.00 ขวด
มีดแล่เน้ือ ขนำดใบมีดยำว 7 น้ิว 139.00 เล่ม
เขียงพลำสติก 120.00 อัน
หมวกท ำอำหำร 35.00 ใบ

ผ้ำกันเป้ือน 157.00 ผืน

15 43-1/2564 23-มี.ค.-64
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กบ 5806 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

1,340.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัยออยล์  จ ำกัด บริษัท อมรชัยออยล์  จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กบ 5806 กจ. 
จ ำนวน 1 คัน

1,340.00 คัน งบกรม 1,340.00 1,340.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

16 24-มี.ค.-64
จ้ำงท ำเอกสำรคู่มือ จ ำนวน 1 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำร
ฝึกอบรม

1,950.00       ว119 ร้ำนมยุรี ก๊อปป้ี สกุลยำกำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

คู่มือกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ จ ำนวน 15 เล่ม 140.00 เล่ม งบกรม 1,950.00                          1,950.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี 7 เลขท่ี 17 อาร์ตอิงค์เจ็ท

2,025.00                          
แบงค์สต๊ิกเกอร์
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2,100.00                          

17 24-มี.ค.-64
วัสดุส านักงาน  จ านวน 6 รายการ เพ่ือใช้ในการ
ฝึกอบรม

640.00          ว119 ปภัณฑ์ครองทรัพย์ ปภัณฑ์ครองทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

คู่มือการเล้ียงสัตว์ จ านวนว 4 เล่ม 100.00 เล่ม งบกรม 640.00                             640.00                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี 4 เลขท่ี 2 สมุดปกอ่อน 60 แกรม จ านวน 4 เล่ม 20.00 เล่ม

กระเป๋า จ านวน 4 ใบ 20.00 ใบ
ปากกาลูกล่ืนสีน้ าเงิน จ านวน 4 ด้าม 10.00 ด้าม
ดินสอ จ านวน 4 แท่ง 5.00 แท่ง
ยางลบ จ านวน 4 ก้อน 5.00 ก้อน

18 24-มี.ค.-64
วัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน 5 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำร
ฝึกอบรม 1,200.00       ว119 ปภัณฑ์ครองทรัพย์ ปภัณฑ์ครองทรัพย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

สมุดปกอ่อน 60 แกรม จ ำนวน 20 เล่ม 20.00 เล่ม งบกรม 1,200.00                          1,200.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี 4 เลขท่ี 3 กระเป๋ำ จ ำนวน 20 ใบ 20.00 ใบ

ปำกกำลูกล่ืนสีน้ ำเงิน จ ำนวน 20 ด้ำม 10.00 ด้ำม
ดินสอ จ ำนวน 20 แท่ง 5.00 แท่ง
ยำงลบ จ ำนวน 20 ก้อน 5.00 ก้อน

19 24-มี.ค.-64
วัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 3 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำร
ฝึกอบรม 2,600.00       ว119 ปภัณฑ์ครองทรัพย์ ปภัณฑ์ครองทรัพย์

เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ถังพลำสติกพร้อมฝำล็อค ขนำด 200 ลิตร 85.00 ใบ งบกรม 2,600.00                          2,600.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี 4 เลขท่ี 4 จุลินทรีย์ (EM) ขนำดบรรจุ 1 ลิตร จ ำนวน 4 ขวด 90.00 ขวด

มันเส้น จ ำนวน 6 กก. 15.00 กก.

20 24-มี.ค.-64
วัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน 3 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำร
ฝึกอบรม 750.00          ว119 ปภัณฑ์ครองทรัพย์ ปภัณฑ์ครองทรัพย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

สมุดปกอ่อน 60 แกรม จ ำนวน 15 เล่ม 20.00 เล่ม งบกรม 750.00                             750.00                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี 4 เลขท่ี 6 ถุงผ้ำเอ 4 กระเป๋ำผ้ำ จ ำนวน 15 ใบ 20.00 ใบ

ปำกกำลูกล่ืนสีน้ ำเงิน จ ำนวน 15 ด้ำม 10.00 ด้ำม
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21 24-มี.ค.-64
วัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 1 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำร
ฝึกอบรม 1,440.00       ว119 ปภัณฑ์ครองทรัพย์ ปภัณฑ์ครองทรัพย์

เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จุลินทรีย์ (EM) ขนำดบรรจุ 1 ลิตร จ ำนวน 15 ขวด 90.00 ขวด งบกรม 1,440.00                          1,440.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี 4 เลขท่ี 7 ทรัพย์เพ่ิมพูน

1,504.00                          
ส.เจริญ

1,520.00                          

22 78/2564 26-มี.ค.-64 ครุภัณฑ์ประเภทเคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ และครุภัณฑ์
ประเภทสนำมและกำรฝึก จ ำนวน 2 รำยกำร 42,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท น ำทิศไทย จ ำกัด บริษัท น ำทิศไทย จ ำกัด

เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

สัญญำซ้ือขำย หีบเย็น (Vaccine cold box) พร้อมเคร่ืองวัดและบันทึกอุณหภูมิ (Data Iogger) 12,000.00 หีบ งบกรม 42,000.00                        42,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ถังไนโตรเจนพร้อมด้ำมจับเบอร์สัก ส ำหรับท ำเคร่ืองหมำย
ประจ ำตัวสัตว์ (ตีตรำเย็น) 9,000.00 ถัง

บริษัท โปร นาวิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด

44,900.00                        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีเวลล์ฟาร์มา แอนด์ อีควิปเมนท์

49,440.00                        

23 79/2564 26-มี.ค.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 151,900.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล เวท จ ำกัด บริษัท โกลบอล เวท จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย ไก่พ้ืนเมืองเพศผู้ อำยุ 6 เดือน ถึง 1 ปี 250.00 ตัว 151,900.00                      อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ไก่พ้ืนเมืองเพศเมีย อำยุ 6 เดือน ถึง 1 ปี 200.00 ตัว บริษัท ณภกิจ อินเตอร์เทรด จ ากัด

เป็ดไข่ระยะไข่ อำยุ 18 - 20 สัปดำห์ 150.00 ตัว 152,210.00                      
อำหำรไก่พ้ืนเมือง กระสอบละ 30 กก. 410.00 กระสอบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรไบโอแม็กซ์

อำหำรเป็ดไข่ กระสอบละ 30 กก. 450.00 กระสอบ 169,310.00                      
ตำข่ำยป้องกันสัตว์พำหนะ 700.00 ม้วน
อุปกรณ์ใส่อำหำรเป็ด/ไก่ 110.00 ถัง
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อุปกรณ์ใส่น้ ำเป็ด/ไก่ 110.00 ถัง

24 80/2564 26-มี.ค.-64 วัสดุเวชภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 22,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล เวท จ ำกัด บริษัท โกลบอล เวท จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย ยำวิตำมินรวม ชนิดผงละลำยน้ ำ 100.00 ซอง งบกรม 22,000.00                        22,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ยำถ่ำยพยำธิชนิดผง เลวำมิโซล 40.00 ซอง บริษัท ณภกิจ อินเตอร์เทรด จ ากัด

ยำปฏิชีวนะละลำยน้ ำ 30.00 ซอง 26,470.00                        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรไบโอแม็กซ์

24,760.00                        

25 81/2564 26-มี.ค.-64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 72,960.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เหลืองอรัญกำรค้ำ จ ำกัด บริษัท เหลืองอรัญกำรค้ำ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่อำยุ 0-5 สัปดำห์ ขนำดบรรจุถุงละ 30 กก. 480.00 ถุง งบกรม 72,960.00                        72,960.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
อำหำรไก่ไข่ระยะไข่ ขนำดบรรจุถุงละ 30 กก. 480.00 ถุง

26 44/2564 26-มี.ค.-64 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสำพิตรี สงวนม่ิง นำงสำวสำพิตรี สงวนม่ิง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือไก่ จ ำนวน 30 ตย. 100.00 ตัวอย่ำง งบกรม 3,000.00                          3,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

27 45/2564 26-มี.ค.-64 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจ ำรอง ทองปำน นำยจ ำรอง ทองปำน เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เน้ือไก่  จ ำนวน 36 ตย. 100.00 ตัวอย่ำง งบกรม 3,600.00                          3,600.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

28 87/2564 30-มี.ค.-64 วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 12 รำยกำร 45,300.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล เวท จ ำกัด บริษัท โกลบอล เวท จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย ไซริงค์ไฟเบอร์ ขนำด 5 มิลลิลิตร 260.00 อัน 45,300.00                        45,300.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ไซริงค์ไฟเบอร์ ขนำด 10 มิลลิลิตร 280.00 อัน บริษัท ณภกิจ อินเตอร์เทรด จ ากัด

ไซริงค์ไฟเบอร์ ขนำด 20 มิลลิลิตร 300.00 อัน 47,790.00                        
กระบอกฉีดยำพลำสติก ขนำด 1 มิลลิลิตร 300.00 กล่อง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรไบโอแม็กซ์
กระบอกฉีดยำพลำสติก ขนำด 3 มิลลิลิตร 300.00 กล่อง 49,540.00                        
กระบอกฉีดยำพลำสติก ขนำด 5 มิลลิลิตร 300.00 กล่อง
กระบอกฉีดยำพลำสติก ขนำด 10 มิลลิลิตร 300.00 กล่อง
กระบอกฉีดยำพลำสติก ขนำด 20 มิลลิลิตร 300.00 กล่อง
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เข็มฉีดยำ ขนำด 21 x 1 น้ิว บรรจุกล่องละ 100 อัน 150.00 กล่อง

เข็มฉีดยำ ขนำด 22 x 1 น้ิว บรรจุกล่องละ 100 อัน 150.00 กล่อง
เข็มฉีดยำ ขนำด 23 x 1 น้ิว บรรจุกล่องละ 100 อัน 150.00 กล่อง
เข็มฉีดยำ ขนำด 18 x 1 น้ิว บรรจุกล่องละ 100 อัน 150.00 กล่อง

29 235/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิรันดร์ ย่ังยืน นำยนิรันดร์ ย่ังยืน เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.เมือง) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

30 236/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอ๊ืด น้อยปุก นำงสำวอ๊ืด น้อยปุก เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ไทรโยค) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

31 237/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ศรีสวัสด์ิ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

32 238/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญชัย อภัยรัตน์ นำยบุญชัย อภัยรัตน์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ทองผำภูมิ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

33 239/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรสริน มณีข ำ นำงสำวรสริน มณีข ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.พนมทวน) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

34 240/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกุสุมำ แม้นจิต นำงสำวกุสุมำ แม้นจิต เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำมะกำ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

35 241/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ว่ำท่ีร.ต.หญิง ขนิษฐำ หอทอง ว่ำท่ีร.ต.หญิง ขนิษฐำ หอทอง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำม่วง) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

36 242/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำสำวสุวนุช วงษ์พิศมัย นำสำวสุวนุช วงษ์พิศมัย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.สังขละบุรี) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
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37 243/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนำถิลำ เทียนดอนไพร นำยนำถิลำ เทียนดอนไพร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.เลำขวัญ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

38 244/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำ บุตรคุ้ม นำงสำวกรรณิกำ บุตรคุ้ม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

39 245/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริพร แป้นเขียว นำงสำวศิริพร แป้นเขียว เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.หนองปรือ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

40 246/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกำญจนำ กิติวัฒนวิลัยกุล นำงสำวกำญจนำ กิติวัฒนวิลัยกุล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.บ่อพลอย) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

41 247/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภูริทัต ผิวงำม นำยภูริทัต ผิวงำม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

42 248/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนะเลิศ หวังน้ ำใจ นำยชนะเลิศ หวังน้ ำใจ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.สังขละบุรี.) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

43 249/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชไมพร   กัณฑะสังข์ นำงสำวชไมพร   กัณฑะสังข์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ห้วยกระเจำ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

44 250/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนันทิชำ พงษ์กังสนำนันท์ นำงสำวนันทิชำ พงษ์กังสนำนันท์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

45 251/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ เงินบำท นำยประเสริฐ เงินบำท เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 10,000.00 อัตรำ งบกรม 30,000.00 30,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564

46 252/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวรวุฒิ พุฒตำล นำยวรวุฒิ พุฒตำล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ (บริหำร.) 10,000.00 อัตรำ งบกรม 60,000.00 60,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

47 253/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจุฑำมำศ สำหร่ำย นำงสำวจุฑำมำศ สำหร่ำย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ (บริหำร.) 10,000.00 อัตรำ งบกรม 30,000.00 30,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

48 254/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

36,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอิสรีย์ นำคศรีโภชน์ นำงสำวอิสรีย์ นำคศรีโภชน์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ทองผำภูมิ) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 36,000.00 36,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

49 46/2564 31-มี.ค.-64 เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (อำคำรท่ีท ำกำรส ำนักงำนปศุสัตว์
อ ำเภอทองผำภูมิ) จ ำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ชญำฏำย่ิงเจริญ โดยนำงดำรฤชำ ภำนุเบญจสิต ชญำฏำย่ิงเจริญ โดยนำงดำรฤชำ ภำนุเบญจสิต เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

(อำคำรท่ีท ำกำรส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอทองผำภูมิ) 
จ ำนวน 6 เดือน

3,000.00 เดือน งบกรม 18,000.00 18,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

50 47/2564 31-มี.ค.-64 เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (ส ำหรับกำรเช่ำสถำนท่ีท ำกำรหน่วย
ผสมเทียมไทรโยค) จ ำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงภิญโญ บุญสืบสกุล นำงภิญโญ บุญสืบสกุล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

(ส ำหรับกำรเช่ำสถำนท่ีท ำกำรหน่วยผสมเทียมไทรโยค )
 จ ำนวน 3 เดือน

2,400.00 เดือน งบกรม 7,200.00 7,200.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

51 47-1/2564 31-มี.ค.-64 เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (ส ำหรับกำรเช่ำสถำนท่ีท ำกำรหน่วย
ผสมเทียมพนมทวน) จ ำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

8,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพนมทวน จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพนมทวน จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

(ส ำหรับกำรเช่ำสถำนท่ีท ำกำรหน่วยผสมเทียมพนมทวน)
จ ำนวน 3 เดือน

2,700.00 เดือน งบกรม 8,100.00 8,100.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

52 -/2564 31-มี.ค.-64 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 1
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2,856.90 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม



 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี
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ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 1
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 3 เดือน)

952.30 เดือน งบกรม 2,856.90 2,856.90 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

53 -/2564 31-มี.ค.-64 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 1 
วงจร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2,856.90 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 1 
วงจร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 3 เดือน)

952.30 เดือน งบกรม 2,856.90 2,856.90 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

54 -/2564 31-มี.ค.-64 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 2
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3,787.80 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 2
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 3 เดือน)

1,262.60 เดือน งบกรม 3,787.80 3,787.80 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

55 -/2564 31-มี.ค.-64 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 3
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4,718.70 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 3
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 3 เดือน)

1,572.90 เดือน งบกรม 4,718.70 4,718.70 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

56 -/2564 31-มี.ค.-64 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 1 
วงจร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2,247.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 1 
วงจร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 3 เดือน)

749.00 เดือน งบกรม 2,247.00 2,247.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

57 -/2564 31-มี.ค.-64 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 7
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

15,729.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 7
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 3 เดือน)

5,243.00 เดือน งบกรม 15,729.00 15,729.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่


