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6/2563 2-ธ.ค.-62 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 36,625.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562 1.00 เดือน งบกรม 36,625.00 36,625.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

17-1/2563 9-ธ.ค.-62 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 4 รำยกำร 33,100.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ ร้ำนจำรุวรรณ กำรค้ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
เน้ือสุกร 150.00 ตัวอย่ำง งบกรม 33,100.00                        33,100.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เน้ือโค 200.00 ตัวอย่ำง
เน้ือไก่ 100.00 ตัวอย่ำง
เน้ือเป็ด 100.00 ตัวอย่ำง

16-ธ.ค.-62 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 2,500.00       ว119 ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
แฟ้มใส่เอกสำร 20.00 แฟ้ม งบกรม 2,500.00                          2,500.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 5 เลขท่ี 23 สมุดปกอ่อน 60 แกรม 20.00 เล่ม

ปำกกำลูกล่ืน สีน้ ำเงิน 10.00 ด้ำม

18/2563 16-ธ.ค.-62 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 14,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ ร้ำนโพธำรำมยำสัตว์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ยำปฏิชีวนะอิริโธมันซินและวิตำมินรวมชนิดผงละลำย
น้ ำ Bio + B12 ขนำดซองละ ๒๐ กรัม

30.00 ซอง
งบกรม

14,000.00                        14,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

ยำถ่ำยพยำธิชนิดผง ละลำยน้ ำ ขนำดซองละ ๑๐ กรัม 20.00 ซอง

114/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสริตำ บ่อเพทำย นำงสำวสริตำ บ่อเพทำย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

115/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอนุสรำ ทองค ำ นำงสำวอนุสรำ ทองค ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ธันวำคม  2562

กจ 0008/-
ลว16 ธ.ค.62
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ธันวำคม  2562

116/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฉวีวรรณ เทียนชัย นำงสำวฉวีวรรณ เทียนชัย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ไทรโยค) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

117/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจระเร สืบสอน นำยจระเร สืบสอน เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ห้วยกระเจำ) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

118/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยรณชัย พิทักษ์ธรรมดี นำยรณชัย พิทักษ์ธรรมดี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ศรีสวัสด์ิ) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

119/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธเนศ ก้อนง่อน นำยธเนศ ก้อนง่อน เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำมะกำ) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

120/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมัคร์ สุวรรณพันชู นำยสมัคร์ สุวรรณพันชู เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำมะกำ) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

121/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเพชรรัตน์ ผำภูมิวิบูลย์ นำงสำวเพชรรัตน์ ผำภูมิวิบูลย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ทองผำภูมิ) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ธันวำคม  2562

122/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภูษิต บุญยะ นำยภูษิต บุญยะ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.หนองปรือ) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

123/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกำญจนำ กิติวัฒนวิลัยกุล นำงสำวกำญจนำ กิติวัฒนวิลัยกุล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.บ่อพลอย) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

124/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศุภิสรำ อยู่สุขศรี นำงสำวศุภิสรำ อยู่สุขศรี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำม่วง) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

125/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนันทกำญจน์ โคบุตร นำงสำวนันทกำญจน์ โคบุตร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำม่วง) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

126/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสหพล สุมังคะ นำยสหพล สุมังคะ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.พนมทวน) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

127/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพิเชษฐ์ เขตแสงทอง นำยพิเชษฐ์ เขตแสงทอง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
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จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.พนมทวน) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

128/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยืนยืง เหมือนปอง นำยยืนยืง เหมือนปอง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

129/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนำนำ เก่งภำษำ นำยนำนำ เก่งภำษำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.สังขละบุรี) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

130/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอนัญญำ แสงทอง นำงสำวอนัญญำ แสงทอง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.เมือง) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

131/2563 17-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

55,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรดำศำ ชูศรีจันทร์ นำงสำวรดำศำ ชูศรีจันทร์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.เลำขวัญ) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 55,600.00 55,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

19/2563 19-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 120 พร้อมโครงเหล็ก จ ำนวน 2 รำยกำร 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมิตรไม้ สไตล์คุณ ร้ำนมิตรไม้ สไตล์คุณ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ป้ำยไวนิล ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนำด 80x120 3 อัน 350.00 อัน งบกรม 3,600.00 3,600.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
โครงเหล็กส ำหรับจัดนิทรรศกำร 3 อัน 850.00 อัน

20/2563 20-ธ.ค.-62 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 3,916.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีทองพำนิช (1997) ร้ำนศรีทองพำนิช (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
กระดำษถ่ำยเอกสำร A4/80 แกรม 135.00 รีม งบกรม 3,916.00                          3,916.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
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สมุดเบอร์ 1 45.00 เล่ม
ดินสอ 5.00 แท่ง
ยำงลบ 6.00 ก้อน
ทะเบียนหนังสือรับ 55.00 เล่ม
ซองน้ ำตำลขยำยข้ำง A4 ครุฑ 200.00 แพ็ค
ซองน้ ำตำล พับ 2 ครุฑ (50ซอง/แพ็ค) 60.00 แพ็ค
ลวดเสียบกระดำษ 9.00 กล่อง
คัตเตอร์อันเล็ก ตรำม้ำ 20.00 อัน
ไกรกรร ขนำด 8 น้ิว 70.00 อัน
แม็กเบอร์ NO.10 105.00 ตัว
แม็กเบอร์ NO.35 185.00 ตัว

20-1/2563 23-ธ.ค.-62 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะฯ และวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง จ ำนวน 2 รำยกำร 27,800.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
Mobil 1000 turbo 1,090.00 แกลอน งบกรม 27,800.00                   27,800.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
กรองเคร่ือง 200.00 กล่อง https://shopee.co.th 

https://www.lazada.co.th

134/2563 23-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

54,800.00
วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยภัทรพล วิภวำนนท์ นำยภัทรพล วิภวำนนท์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.สังขละบุรี) 6,000.00 อัตรำ งบกรม

54,800.00 54,800.00
อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

21/2563 23-ธ.ค.-62 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน กท - 9177 กจ. จ ำนวน 1 คัน 3,700.06       วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี 1996
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน กท - 9177 กจ. จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน งบกรม 3,700.06                          3,700.06                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

135/2563 23-ธ.ค.-62 จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลด
ควำมเส่ียงต่อโรคระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ

54,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริพร สุชีวผลิน นำงสำวศิริพร สุชีวผลิน เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

https://shopee.co.th/
https://www.lazada.co.th/
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จ้ำงเหมำงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเส่ียงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 6,000.00 อัตรำ

งบกรม 54,400.00 54,400.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

26-ธ.ค.-62 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 500.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
แฟ้มใส่เอกสำร 20.00 แฟ้ม งบกรม 500.00                             500.00                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 5 เลขท่ี 24 สมุดปกอ่อน 60 แกรม 20.00 เล่ม ว119

ปำกกำลูกล่ืน สีน้ ำเงิน 10.00 ด้ำม

26-ธ.ค.-62 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 1,000.00       ว119 ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
แฟ้มใส่เอกสำร 20.00 แฟ้ม งบกรม 1,000.00                          1,000.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 5 เลขท่ี 26 สมุดปกอ่อน 60 แกรม 20.00 เล่ม

ปำกกำลูกล่ืน สีน้ ำเงิน 10.00 ด้ำม

27-ธ.ค.-62 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 7,800.00       ว119 ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
สมุดปกอ่อน 60 แกรม 20.00 เล่ม งบกรม 7,800.00                          7,800.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 5 เลขท่ี 27 ปำกกำลูกล่ืน สีน้ ำเงิน 10.00 ด้ำม

ดินสอ 5.00 ด้ำม
ยำงลบ 5.00 ก้อน

แฟ้ม 20.00 แฟ้ม

-/2563 27-ธ.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

2,856.90 หมำยเลข งบกรม 1,000.00 1,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

กจ 0008/-
ลว26 ธ.ค.62

กจ 0008/-
ลว26 ธ.ค.62

กจ 0008/-
ลว27 ธ.ค.62


