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5/2563 1-พ.ย.-62 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 40,890.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562 1.00 เดือน งบกรม 40,890.00 40,890.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

96/2563 19-พ.ย.-62 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ เงินบำท นำยประเสริฐ เงินบำท เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 10,000.00 อัตรำ งบกรม 60,000.00 60,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำยกิตธิชัย ศรีส ำลี
60,000.00

นำงสำวศศิชำ สำยศรี
60,000.00

17/2563 22-พ.ย.-62 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน 82 - 1157 กจ. จ ำนวน 1 คัน 2,150.00       วิธีเฉพำะเจำะจง

อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน 82 - 1157 กจ. จ ำนวน 1 คัน

2,150.00 คัน
งบกรม

2,150.00                          2,150.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

102/2563 27-พ.ย.-62 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกิตธิชัย ศรีส ำลี นำยกิตธิชัย ศรีส ำลี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ (ไทรโยค) 10,000.00 อัตรำ งบกรม 60,000.00 60,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

นำงสำวศศิชำ สำยศรี
60,000.00

นำยประเสริฐ เงินบำท
60,000.00

104/2563 29-พ.ย.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 25,199.94 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวลักขณำ เณรเกิด นำงสำวลักขณำ เณรเกิด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 25,199.94 25,199.94 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

105/2563 29-พ.ย.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 25,199.94 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์ เถ่ือนโต นำยคมสันต์ เถ่ือนโต เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (เลำขวัญ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 25,199.94 25,199.94 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤศจิกำยน  2562



 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 พฤศจิกำยน  2562

106/2563 29-พ.ย.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 25,199.94 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภูริทัต ผิวงำม นำยภูริทัต ผิวงำม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (บ่อพลอย) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 25,199.94 25,199.94 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

107/2563 29-พ.ย.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 25,199.94 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนะเลิศ หวังน้ ำใจ นำยชนะเลิศ หวังน้ ำใจ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (สังขละบุรี) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 25,199.94 25,199.94 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

108/2563 29-พ.ย.-62 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 25,199.94 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธำนินทร์ เท่ียงตรง นำยธำนินทร์ เท่ียงตรง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (ห้วยกระเจำ) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 25,199.94 25,199.94 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

-/2563 29-พ.ย.-62 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ตส ำหรับ Tablat จ ำนวน 14 หมำยเลข 11,564.56 ตกลงรำคำ บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ตส ำหรับ Tablat จ ำนวน 14 หมำยเลข 11,564.56 หมำยเลข งบกรม 11,564.56 11,564.56 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่


