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9/2563 3-ก.พ.-63 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 29,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563 1.00 เดือน งบกรม 29,290.00 29,290.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

152/2563 3-ก.พ.-63 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 11,199.94 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศันศนีย์ เผ่ำผำง นำงสำวศันศนีย์ เผ่ำผำง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 7,000.00 อัตรำ งบกรม 11,199.94 11,199.94 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

27/2563 12-ก.พ.-63 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน บม - 5003 นม. จ ำนวน 1 คัน 1,520.00       วิธีเฉพำะเจำะจง

อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน บม - 5003 นม. จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน งบกรม 1,520.00                          1,520.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

28/2563 14-ก.พ.-63 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน บว - 1706 กจ. จ ำนวน 1 คัน 1,180.00       วิธีเฉพำะเจำะจง

อู่ ม่อนยนต์ศิลป์ อู่ ม่อนยนต์ศิลป์
เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน บว - 1706 กจ. จ ำนวน 1 คัน 1.00 คัน งบกรม 1,180.00                          1,180.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

29/2563 14-ก.พ.-63 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน ๘ รำยกำร 24,370.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เกรท เวล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด บริษัท เกรท เวล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับสุกรขุน น้ ำหนัก ๖๐-๑๐๐ กก.ขนำดบรรจุถุงละ ๓๐ กก. 15.00 กก. งบกรม 24,370.00 24,370.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่พันธ์ระยะไข่ ขนำดบรรจุถุงละ ๓๐ กก. 16.00 กก.

อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับเป็ดไข่ระยะไข่ ขนำดบรรจุถุงละ ๓๐ กก. 500.00 ถุง
อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่ระยะไข่ ขนำดบรรจุถุงละ ๓๐ กก. 16.00 กก.
แร่ธำตุก้อน ขนำดก้อนละ ๒ กก. 45.00 ก้อน
อำหำรข้นส ำเร็จรูปส ำหรับแพะรุ่น ขนำดบรรจุถุงละ ๓๐ กก. 450.00 ถุง
ปุ๋ยยูเรีย สูตร ๔๖-๐-๐ ขนำดบรรจุถุงละ ๕๐ กก. 720.00 ถุง
อำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่อำยุ ๐-๕ สัปดำห์ ขนำดบรรจุถุงละ ๓๐ กก. 16.00 กก.

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563

21-ก.พ.-63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 750.00          ว119 ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) ร้ำนศรีทองพำนิชย์ (1997) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

สมุดปกอ่อน 60 แกรม 20.00 เล่ม งบกรม 750.00                             750.00                            อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
เล่มท่ี 5 เลขท่ี 38  ปำกกำลูกล่ืน สีน้ ำเงิน 10.00 ด้ำม

แฟ้มใส่เอกสำร 20.00 แฟ้ม

กจ 0008/-
ลว21 ก.พ. 

2563


