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1/2563 2-ก.ย.-62 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 44,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน กันยำยน 2562 1.00 เดือน งบกรม 44,690.00 44,690.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

2/2563 2-ก.ย.-62 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 7,825.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แอล อำร์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท แอล อำร์ เซอร์วิส จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน กันยำยน 2562 ไทรโยค 1.00 เดือน งบกรม 7,825.00 7,825.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

-/2563 1-ต.ค.-62 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต CAT INTERNET 30/15 
(ต่อเน่ือง) จ ำนวน 1 หมำยเลข

7,639.80 ตกลงรำคำ บริษัท กสท. โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) บริษัท กสท. โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต CAT INTERNET 30/15 
(ต่อเน่ือง) จ ำนวน 1 หมำยเลข

7,639.80 หมำยเลข งบกรม 7,639.80 7,639.80 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

-/2563 1-ต.ค.-62
เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 1 
หมำยเลข

1,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 1 
หมำยเลข

1,000.00 หมำยเลข งบกรม 1,000.00 1,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

-/2563 1-ต.ค.-62
เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 10 
หมำยเลข

44,940.00 ตกลงรำคำ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 10 
หมำยเลข

44,940.00 หมำยเลข งบกรม 44,940.00 44,940.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

-/2563 1-ต.ค.-62
เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 2 
หมำยเลข

7,575.60 ตกลงรำคำ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 2 
หมำยเลข

7,575.60 หมำยเลข งบกรม 7,575.60 7,575.60 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

1/2563 1-ต.ค.-62 เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (เช่ำอำคำรหน่วยผสมเทียมพนมทวน ) จ ำนวน 1 แห่ง 16,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพนมทวน จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพนมทวน จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
(เช่ำอำคำรหน่วยผสมเทียมพนมทวน) 1.00 แห่ง งบกรม 16,200.00 16,200.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม  2562
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม  2562

2/2563 1-ต.ค.-62 เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (เช่ำอำคำรหน่วยผสมเทียมไทรโยค ) จ ำนวน 1 แห่ง 14,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงภิญโญ บุญสืบสกุล นำงภิญโญ บุญสืบสกุล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
(เช่ำอำคำรหน่วยผสมเทียมไทรโยค) 1.00 แห่ง งบกรม 14,400.00 14,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

3/2563 1-ต.ค.-62 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 29,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 1.00 เดือน งบกรม 29,960.00 29,960.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

3/2563 1-ต.ค.-62 เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (เช่ำส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอทองผำภูมิ) จ ำนวน 1 แห่ง 18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงดำรฤชำ ภำนุเบญจสิต นำงดำรฤชำ ภำนุเบญจสิต เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
(ช่ำส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอทองผำภูมิ) 1.00 แห่ง งบกรม 18,000.00 18,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

4/2563 1-ต.ค.-62 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 31,850.70 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แอล อำร์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท แอล อำร์ เซอร์วิส จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน ต.ค.62-ธ.ค.62 ไทรโยค 1.00 เดือน งบกรม 31,850.70 31,850.70 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

4/2563 16-ต.ค.-62 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 1,120.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนน่ำนฟ้ำ 3 ร้ำนน่ำนฟ้ำ 3 เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
รูป ร.9 รำชินี พร้อมกรอบ 650.00 กรอบรูป งบกรม 1,120.00                          1,120.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
รูป ร.10 รำชินี พร้อมกรอบ 470.00 กรอบรูป https://www.lazada.co.th

51/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวภรณ์ทิพย์   นิธิวงศ์ นำงสำวภรณ์ทิพย์   นิธิวงศ์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.บ่อพลอย) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

52/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญชัย   อภัยรัตน์ นำยบุญชัย   อภัยรัตน์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ทองผำภูมิ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

53/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชไมพร   กัณฑสังข์ นำงสำวชไมพร   กัณฑสังข์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ห้วยกระเจำ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

54/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรสริน   มณีข ำ นำงสำวรสริน   มณีข ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.พนมทวน) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

https://www.lazada.co.th/
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม  2562

55/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชนัฎดำ แก้วพร้ิง นำงสำวชนัฎดำ แก้วพร้ิง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.พนมทวน) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

56/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกุสุมำ   แม้นจิต นำงสำวกุสุมำ   แม้นจิต เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำมะกำ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

57/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศรินทร์ทิพย์ วงศษำบุตร นำงสำวศรินทร์ทิพย์ วงศษำบุตร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำมะกำ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

58/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ว่ำท่ีร.ต.หญิง ขนิษฐำ  หอทอง ว่ำท่ีร.ต.หญิง ขนิษฐำ  หอทอง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำม่วง) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

59/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุวนุช วงษ์พิศมัย นำงสำวสุวนุช วงษ์พิศมัย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.สังขละบุรี) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

60/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิรันดร์ ย่ังยืน นำยนิรันดร์ ย่ังยืน เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.เมือง) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

61/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร นำงสำววันเพ็ญ วงค์เพ็ชร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ไทรโยค) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

62/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนำถศิลำ เทียนดอนไพร นำยนำถศิลำ เทียนดอนไพร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.เลำขวัญ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

63/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำ บุตรคุ้ม นำงสำวกรรณิกำ บุตรคุ้ม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
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64/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนวัฒน์ สูตรอุดม นำยธนวัฒน์ สูตรอุดม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.หนองปรือ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

65/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ศรีสวัสด์ิ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

66/2563 18-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงขวัญใจ นฤทัต นำงขวัญใจ นฤทัต เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 42,000.00 42,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

67/2563 21-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศศิชำ สำยศรี นำงสำวศศิชำ สำยศรี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ (บริหำร.) 10,000.00 อัตรำ งบกรม 60,000.00 60,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำยกิตธิชัย ศรีส ำลี
60,000.00

นำยประเสริฐ เงินบำท
60,000.00

5/2563 21-ต.ค.-62 จ้ำงเหมำท ำป้ำยอะคริลิคติดสต๊ิกเกอร์ ขนำด 50x230 cm. 
พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 รำยกำร 3,959.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ดี เอ็น ที แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัดบริษัท ดี เอ็น ที แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ป้ำยอะคริลิคติดสต๊ิกเกอร์ ขนำด 50x230 cm. พร้อมติดต้ัง 3,959.00 ป้ำย งบกรม 3,959.00                          3,959.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

https://www.octopus.co.th

6/2563 21-ต.ค.-62 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 29,760.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอ.อำหำรสัตว์ ร้ำนอ.อำหำรสัตว์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่อำยุ 0-5 สัปดำห์ ขนำดกระสอบละ ๓๐ กก. 16.00 กก. งบกรม 29,760.00                        29,760.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

7/2563 22-ต.ค.-62 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 16,525.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ศรีทองพำนิช (1997) ศรีทองพำนิช (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
กระดำษถ่ำยเอกสำร A4/80 แกรม 135.00 รีม งบกรม 16,525.00                        16,525.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
คลิปหนีบด ำ 2 ขำ ตรำม้ำ เบอร์ 108 85.00 กล่อง
คลิปหนีบด ำ 2 ขำ ตรำม้ำ เบอร์ 109 50.00 กล่อง
ซองขำวพิมพ์ครุฑ (50 ซอง/มัด) 45.00 มัด
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กำวแท่งยูฮู ๔๐ กรัม  90.00 แท่ง
ปำกกำลูกล่ืน สีน้ ำเงิน 5.00 แท่ง
ปำกกำลูกล่ืน สีแดง 5.00 แท่ง
น้ ำยำลบค ำผิด 75.00 อัน

8/2563 22-ต.ค.-62 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 3 รำยกำร 5,250.00       วิธีเฉพำะเจำะจง วีรยุทธแอร์ วีรยุทธแอร์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
หลอดไฟ LED ๑๘ W ฟิลลิป 190.00 หลอด งบกรม 5,250.00                          5,250.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ชุดเซ็ทไฟ LED ๑๘ W 250.00 ชุด www.pchome.co.th
ชุดสวิทปรับระดับพัดลม 320.00 ชุด www.thianthong.com

www.lazada.co.th
markprolighting.com

9/2563 24-ต.ค.-62 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 30,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ฮุนพำนิช เซอร์วิส ร้ำน ฮุนพำนิช เซอร์วิส เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
หมึก OKI 412 2,000.00 กล่อง งบกรม 30,000.00                        30,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
หมึก OKI 472 2,000.00 กล่อง
Drum OKI 412 3,100.00 กล่อง
Drum OKI 472 3,100.00 กล่อง
ตัวบันทึกข้อมูลชนิดพกพำ ขนำด 16 GB 100.00 ตัว
คีย์บอร์ด USB 350.00 อัน
เมำส์ USB 250.00 อัน

10/2563 24-ต.ค.-62 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,499.97       วิธีเฉพำะเจำะจง สยำมเทคนิคแอร์ โดยนำยเค้ียง ตันเจริญศิลป์ สยำมเทคนิคแอร์ โดยนำยเค้ียง ตันเจริญศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ปัดน้ ำฝน Bosch แท้ จ ำนวน 10 คู่ 327.10 คู่ งบกรม 3,499.97                          3,499.97                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

www.lazada.co.th
www.shopee.co.th

11/2563 25-ต.ค.-62 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,123.50       วิธีเฉพำะเจำะจง สยำมเทคนิคแอร์ โดยนำยเค้ียง ตันเจริญศิลป์ สยำมเทคนิคแอร์ โดยนำยเค้ียง ตันเจริญศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
กรอบป้ำยทะเบียน เลส-เหล็ก จ ำนวน 3 กรอบ 350.00 กรอบ งบกรม 1,123.50                          1,123.50                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

www.lazada.co.th

http://www.pchome.co.th/
http://www.thianthong.com/
http://www.lazada.co.th/
http://www.lazada.co.th/
http://www.lazada.co.th/
http://www.shopee.co.th/
http://www.lazada.co.th/


 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  2562

www.shopee.co.th

12/2563 25-ต.ค.-62 ซ่อมเปล่ียนยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน ก - 7762 กจ. จ ำนวน 1 คัน 267.50          วิธีเฉพำะเจำะจง สยำมเทคนิคแอร์ โดยนำยเค้ียง ตันเจริญศิลป์ สยำมเทคนิคแอร์ โดยนำยเค้ียง ตันเจริญศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
สวิทช์แอร์รวมลูกบิด จ ำนวน 1 ชุด 250.00 ชุด งบกรม 267.50                             267.50                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

13/2563 28-ต.ค.-62 ซ่อมเปล่ียนยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน บว - 3109 กจ. จ ำนวน 1 คัน 950.00          วิธีเฉพำะเจำะจง

อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ปรับผ้ำเบรกหลัง จ ำนวน 2 ข้ำง 150.00 ข้ำง งบกรม 950.00                             950.00                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
โคมไฟหน้ำ (ซ้ำย) จ ำนวน 1 อัน 250.00 อัน

14/2563 28-ต.ค.-62 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน ก - 7762 กจ. จ ำนวน 1 คัน 1,150.00       วิธีเฉพำะเจำะจง

อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน ก - 7762 กจ. จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน งบกรม 1,150.00                          1,150.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

15/2563 28-ต.ค.-62 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน กจ - 1405 กจ. จ ำนวน 1 คัน 2,450.00       วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดย นำยธีระ โพธินันทวงศ์ ร้ำนวีรยุทธมอเตอร์ โดย นำยธีระ โพธินันทวงศ์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน กจ - 1405 กจ. จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน งบกรม 2,450.00                          2,450.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

-/2563 31-ต.ค.-62
เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 1 
หมำยเลข

3,745.00 ตกลงรำคำ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวน 1 
หมำยเลข

3,745.00 หมำยเลข งบกรม 3,745.00 3,745.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

http://www.shopee.co.th/

