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โดยสังเขป

1 3/2564 2-พ.ย.-63 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 27,715.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 1.00 เดือน งบกรม 27,715.00 27,715.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

2 4/2564 6-พ.ย.-63
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กท 
9177 กจ. จ ำนวน 1 คัน

1,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กท 
9177 กจ. จ ำนวน 1 คัน

1,150.00 คัน งบกรม 1,150.00 1,150.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

3 109/2564 9-พ.ย.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

64,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจุติมำ ประชำฉำย นำงสำวจุติมำ ประชำฉำย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 64,200.00 64,200.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

4 5/2564 11-พ.ย.-63
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 
3059 กจ. จ ำนวน 1 คัน

1,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 
3059 กจ. จ ำนวน 1 คัน

1,200.00 คัน งบกรม 1,200.00 1,200.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

5 6/2564 13-พ.ย.-63
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ก 7762
 กจ. จ ำนวน 1 คัน

1,320.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ก 7762
 กจ. จ ำนวน 1 คัน

1,320.00 คัน งบกรม 1,320.00 1,320.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

6 7/2564 18-พ.ย.-63
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ชล 5195
 กทม. จ ำนวน 1 คัน

9,480.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ชล 5195
 กทม. จ ำนวน 1 คัน

9,480.00 คัน งบกรม 9,480.00 9,480.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤศจิกำยน  2563



7 10/2564 18-พ.ย.-63 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติกำร จ ำนวน 2 ชุด 41,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำหุ้นส่วนจ ำกัด ไอคิว คอมพิวเตอร์ 2018 ห้ำหุ้นส่วนจ ำกัด ไอคิว คอมพิวเตอร์ 2019 เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำนย่ีห้อ Lenovo V530 
จ ำนวน 2 เคร่ือง

14,000.00 เคร่ือง งบกรม 41,600.00 41,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

จอแสดงภำพขนำด 21.5 น้ิว จ ำนวน 2 จอ 3,000.00 จอ
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 ชุด 3,800.00 ชุด

8 122/2564 24-พ.ย.-63 จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ เงินบำท นำยประเสริฐ เงินบำท เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 1
 อัตรำ (กพส.) (3 เดือน) 10,000.00 อัตรำ

งบกรม 30,000.00 30,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

9 123/2564 24-พ.ย.-63 จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวรวุฒิ พุฒตำล นำยวรวุฒิ พุฒตำล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 1
 อัตรำ (บริหำร.) (6 เดือน) 10,000.00 อัตรำ

งบกรม 60,000.00 60,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

10 124/2564 24-พ.ย.-63 จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจุฑำมำศ สำหร่ำย นำงสำวจุฑำมำศ สำหร่ำย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 1
 อัตรำ (บริหำร.) (6 เดือน) 10,000.00 อัตรำ

งบกรม 60,000.00 60,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

11 125/2564 24-พ.ย.-63 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด จ ำนวน 1 อัตรำ 54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุนิสำ บุญสม นำงสำวสุนิสำ บุญสม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด จ ำนวน 1 อัตรำ 
จ ำนวน 1 อัตรำ (บริหำร.) (6 เดือน) 9,000.00 อัตรำ

งบกรม 54,000.00 54,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

12 11/2564 26-พ.ย.-63
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 
3057 กจ. จ ำนวน 1 คัน

5,012.95 วิธีเฉพำะเจำะจง สยำมเทคนิคแอร์ สยำมเทคนิคแอร์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 
3057 กจ. จ ำนวน 1 คัน

5,012.95 คัน งบกรม 5,012.95 5,012.95 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่


