
 แบบ สขร.๑ 

ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/
จ้ำง

วันท่ีส่ังซ้ือ/
จ้ำง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำ/หน่วย หน่วยนับ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / 
จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

1 1/2564 1-ก.ย.-62 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 42,892.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน กันยำยน 2563 1.00 เดือน งบกรม 42,892.00 42,892.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

2 -/2564 30-ก.ย.-63 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 1 
วงจร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7,639.80
วิธีเฉพำะเจำะจง

 
บริษัท ก ส ท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

 
บริษัท ก ส ท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 1 
วงจร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 6 เดือน)

1,273.30 เดือน
งบกรม

7,639.80 7,639.80 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

3 -/2564 30-ก.ย.-63 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 1 
หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5,713.80
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 1 
หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 6 เดือน)

952.30 เดือน
งบกรม

5,713.80 5,713.80 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

4 -/2564 30-ก.ย.-63 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 2 
หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7,575.60
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 2 
หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 6 เดือน)

1,262.60 เดือน
งบกรม

7,575.60 7,575.60 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

5 -/2564 30-ก.ย.-63 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 10
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

44,940.00
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 10
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 6 เดือน)

7,490.00 เดือน
งบกรม

44,940.00 44,940.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

6 -/2564 30-ก.ย.-63 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ส ำหรับ Tablet จ ำนวน 
14 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

8,673.42
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท แอด วำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด บริษัท แอด วำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ส ำหรับ Tablet จ ำนวน 
14 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 3 เดือน)

1,445.57 เดือน
งบกรม

8,673.42 8,673.42 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม  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 ตุลำคม  2563

7 2/2564 1-ต.ค.-63 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 27,310.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 1.00 เดือน งบกรม 27,310.00 27,310.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

8 1/2564 29-ต.ค.-63 เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (เช่ำส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอทองผำภูมิ) จ ำนวน 1 แห่ง 18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงดำรฤชำ ภำนุเบญจสิต นำงดำรฤชำ ภำนุเบญจสิต เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
(ช่ำส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอทองผำภูมิ) จ ำนวน 6 เดือน 3,000.00 เดือน งบกรม 18,000.00 18,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

9 2/2564 29-ต.ค.-63 เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (เช่ำอำคำรหน่วยผสมเทียมพนมทวน ) จ ำนวน 1 แห่ง 16,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพนมทวน จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพนมทวน จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
(เช่ำอำคำรหน่วยผสมเทียมพนมทวน) จ ำนวน 6 เดือน 2,700.00 เดือน งบกรม 16,200.00 16,200.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

10 3/2564 29-ต.ค.-63 เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (เช่ำอำคำรหน่วยผสมเทียมไทรโยค ) จ ำนวน 1 แห่ง 14,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงภิญโญ บุญสืบสกุล นำงภิญโญ บุญสืบสกุล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
(เช่ำอำคำรหน่วยผสมเทียมไทรโยค) จ ำนวน 6 เดือน 2,400.00 เดือน งบกรม 14,400.00 14,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

11 63/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฉวีวรรณ เทียนชัย นำงสำวฉวีวรรณ เทียนชัย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

12 64/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธเนศ ก้อนง่อน นำยธเนศ ก้อนง่อน เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

13 65/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศรินทร์ทิพย์ วงศษำบุตร นำงสำวศรินทร์ทิพย์ วงศษำบุตร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่



 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 ตุลำคม  2563

14 66/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศุภิสรำ อยู่สุขศรี นำงสำวศุภิสรำ อยู่สุขศรี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

15 67/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอนัญญำ แสงทอง นำงสำวอนัญญำ แสงทอง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

16 68/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยืนยง เหมือนปอง นำยยืนยง เหมือนปอง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

17 69/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกฤตพร ทองผำภูมิประภำส นำงสำวกฤตพร ทองผำภูมิประภำส เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

18 70/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชนิกำ โรจนเศรษฐกำร นำงสำวชนิกำ โรจนเศรษฐกำร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

19 71/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนวัฒน์ สูตรอุดม นำยธนวัฒน์ สูตรอุดม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่



 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 ตุลำคม  2563

20 72/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์ เถ่ือนโต นำยคมสันต์ เถ่ือนโต เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

21 73/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสหพล สุมังคะ นำยสหพล สุมังคะ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

22 74/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชนัฏดำ แก้วพร้ิง นำงสำวชนัฏดำ แก้วพร้ิง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

23 75/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธำนินทร์ เท่ียงตรง นำยธำนินทร์ เท่ียงตรง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

24 76/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเอกพล ประสิทธ์ิวิทยำ นำยเอกพล ประสิทธ์ิวิทยำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

25 77/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกำยสิทธ์ิ พันธ์ุนำค นำยกำยสิทธ์ิ พันธ์ุนำค เป็นรำคำท่ีเหมำะสม



 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 ตุลำคม  2563

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

26 78/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสหรำช โชคถ่ินประเสริฐ นำยสหรำช โชคถ่ินประเสริฐ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

27 79/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิติมำ ยศตระกูล นำงสำวฐิติมำ ยศตระกูล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

28 80/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภัทรพล วิภวำนนท์ นำยภัทรพล วิภวำนนท์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

29 81/2564 19-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ จ ำนวน 1 อัตรำ

68,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนันทิชำ พงษ์กังสนำนันท์ นำงสำวนันทิชำ พงษ์กังสนำนันท์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

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

งบกรม 68,400.00 68,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

30 93/2564 30-ต.ค.-63 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

นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร
24,000.00

นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย



 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 ตุลำคม  2563

24,000.00

31 94/2564 30-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ไทรโยค) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำยนิรันดร์ ย่ังยืน
24,000.00

นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย
24,000.00

32 95/2564 30-ต.ค.-63 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

นำยนิรันดร์ ย่ังยืน
24,000.00

นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร
24,000.00

33 96/2564 30-ต.ค.-63 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

นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร
24,000.00

นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย
24,000.00

34 97/2564 30-ต.ค.-63 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

นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร
24,000.00

นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย



 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 ตุลำคม  2563

24,000.00

35 98/2564 30-ต.ค.-63 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

นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร
24,000.00

นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย
24,000.00

36 99/2564 30-ต.ค.-63 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

นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร
24,000.00

นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย
24,000.00

37 100/2564 30-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุวนุช วงษ์พิศมัย นำงสำวสุวนุช วงษ์พิศมัย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.สังขละบุรี) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร
24,000.00

นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย
24,000.00

38 101/2564 30-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนำถศิลำ เทียนดอนไพร นำยนำถศิลำ เทียนดอนไพร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.เลำขวัญ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร
24,000.00

นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย



 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 ตุลำคม  2563

24,000.00

39 102/2564 30-ต.ค.-63 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

นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร
24,000.00

นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย
24,000.00

40 103/2564 30-ต.ค.-63 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

นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร
24,000.00

นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย
24,000.00

41 104/2564 30-ต.ค.-63 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

นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร
24,000.00

นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย
24,000.00

42 105/2564 30-ต.ค.-63 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

นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร
24,000.00

นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย



 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 ตุลำคม  2563

24,000.00

43 106/2564 30-ต.ค.-63 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

นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร
24,000.00

นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย
24,000.00

44 107/2564 30-ต.ค.-63 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

นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร
24,000.00

นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย
24,000.00

45 108/2564 30-ต.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอนุสรำ ทองค ำ นำงสำวอนุสรำ ทองค ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร
24,000.00

นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย
24,000.00


