
1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,300.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,300.00       บจก. นวประชา 5,300.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 142.91, เบนซิน95  = 25.37 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง บว 5763 นครปฐม 1,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,000.00       บจก. นวประชา 1,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,800.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,800.00       บจก. นวประชา 7,800.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 259.24 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 15,510.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 15,510.00     บจก. นวประชา 15,510.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 489.57 ลิตร, น้ํามันเครื่อง 1 กล. 780 บาท) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,320.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,320.00       บจก. นวประชา 8,320.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 276.52 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 คาเชาหองประชุม 6,000.00            ตกลงราคา บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 6,000.00       บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 6,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ -ฝกอบรม 875.00               ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 875.00         รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 875.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 จางทําเอกสารฝกอบรม 1,150.00            ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 1,150.00       รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 1,150.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซอมครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 400.00               ตกลงราคา รานคูศรีรุงเรืองเคหะภัณฑ (การไฟฟา) 400.00         รานคูศรีรุงเรืองเคหะภัณฑ (การไฟฟา) 400.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 06147-01-051-001/31 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซอมเครื่องทําความเย็นอาคารหองเย็น 87,740.00           ตกลงราคา บจก. เวสเทอรน คลูลิ่ง 87,740.00     บจก. เวสเทอรน คลูลิ่ง 87,740.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

เลขที่ นฐ 1825 (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ (กรงสุนัข) 99,600.00           ตกลงราคา หจก.บี เวลล ฟารมา แอนด อีควิปเมนท 99,600.00     หจก.บี เวลล ฟารมา แอนด อีควิปเมนท 99,600.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 จางทําปายไวนิล 1 รายการ 4,750.00            ตกลงราคา รานหนึ่งโฆษณา 4,750.00       รานหนึ่งโฆษณา 4,750.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-ยางรถยนต 15,200.00           ตกลงราคา รานเพชรเกษมการยาง 15,200.00     รานเพชรเกษมการยาง 15,200.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กต 6495 นครปฐม (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 1,200.00            ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 1,200.00       บจก.โลคอลเน็ต 1,200.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 100000016243 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 4,760.00            ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 4,760.00       บจก.โลคอลเน็ต 4,760.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  2556

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



2 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป
งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

16 ซื้อวัสดุกอสราง-ลูกหมุนระบายอากาศ 8,500.00            ตกลงราคา รานวรภัทร 8,500.00       รานวรภัทร 8,500.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน-น้ํายาดับเพลิง 1,500.00            ตกลงราคา รานโบแฟร แอนตี้ไฟร 1,500.00       รานโบแฟร แอนตี้ไฟร 1,500.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 คาเชาหองประชุม 19,000.00           ตกลงราคา บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 19,000.00     บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 19,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน-กระเปาเอกสาร (ฝกอบรม) 59,920.00           ตกลงราคา นางรสวรรณ จงไมตรีพร 59,920.00     นางรสวรรณ จงไมตรีพร 59,920.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 9,980.00            ตกลงราคา บจก.อี เอส อาร ไอ ประเทศไทย 9,980.00       บจก.อี เอส อาร ไอ ประเทศไทย 9,980.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 4,000.00            ตกลงราคา ราน ไอที ไลฟ 4,000.00       ราน ไอที ไลฟ 4,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

22 จางทําตรายาง 6 รายการ 800.00               ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 800.00         โรงพิมพสมสุขการพิมพ 800.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 1,477.00            ตกลงราคา ราน ไอที ไลฟ 1,477.00       ราน ไอที ไลฟ 1,477.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

24 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ-ระบบกลองวงจรปด 20,500.00           ตกลงราคา รานธนภัทร -นายวิทยา เลียวตระกูล 20,500.00     รานธนภัทร -นายวิทยา เลียวตระกูล 20,500.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 7 รายการ 11,282.00           ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 11,282.00     บจก.โลคอลเน็ต 11,282.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11 รายการ 9,070.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 9,070.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 9,070.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

27 จางทํากรอบรูปภาพ 5 รายการ 390.00               ตกลงราคา ราน ซีเจ ดิจิตอล 390.00         ราน ซีเจ ดิจิตอล 390.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

28 ซอมหองน้ําชาย 8 รายการ 2,253.00            ตกลงราคา นายไชยรัตน ชาวนาวิก 2,253.00       นายไชยรัตน ชาวนาวิก 2,253.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

29 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน -เครื่องโทรสาร 12,000.00           ตกลงราคา บจก.ไทยวัฒนาแอร (นครปฐม) 12,000.00     บจก.ไทยวัฒนาแอร (นครปฐม) 12,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 1,850.00            ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 1,850.00       บจก.โลคอลเน็ต 1,850.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 4,990.00            ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 4,990.00       บจก.โลคอลเน็ต 4,990.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 25,680.00           ตกลงราคา บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 25,680.00 บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 25,680.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

เดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 84,000.00           ตกลงราคา นางสาวโสภิตา วงษดียิ่ง 84,000.00 นางสาวโสภิตา วงษดียิ่ง 84,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 (สวนปองกันฯ)

3 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 84,000.00           ตกลงราคา นายภาคภูมิ จิ๋วแกว 84,000.00 นายภาคภูมิ จิ๋วแกว 84,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 (สวนปองกันฯ)

4 จางเหมาบริการขับรถยนต 96,000.00           ตกลงราคา นายเฉลิมศักดิ์  ภูแกว 96,000.00 นายเฉลิมศักดิ์  ภูแกว 96,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 (สวนการรับรองฯ)

5 จางเหมาบริการบํารุงรักษาตนไมฯ 21,000.00           ตกลงราคา นายบรรจง  ชีกวาง 21,000.00 นายบรรจง  ชีกวาง 21,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555 (สวนปองกันฯ)

6 จางเหมาบริการทําความสะอาด 21,000.00           ตกลงราคา นางชาดา สนิทปญญาวุโธ 21,000.00 นางชาดา สนิทปญญาวุโธ 21,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555 (ฝายบริหารทั่วไป)

7 จางเหมาบริการขับรถยนต 24,000.00           ตกลงราคา นายสรายุทธ แกววิลัย 24,000.00 นายสรายุทธ แกววิลัย 24,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555 (ฝายบริหารทั่วไป)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  2555

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 3,100.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 3,100.00   บจก. นวประชา 3,100.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 36.80, เบนซิน95 = 53.02 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,800.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,800.00   บจก. นวประชา 5,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 194.07 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 3,520.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 3,520.00   บจก. นวประชา 3,520.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 89.33 ลิตร, น้ํามันเครื่อง 1 ล. 850 บาท) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-แบตเตอรี่ 3,600.00            ตกลงราคา รานมนัสชัยการไฟฟา (โนช) 3,600.00   รานมนัสชัยการไฟฟา (โนช) 3,600.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กจ 286 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-ยางรถยนต 10,600.00           ตกลงราคา รานเพชรเกษมการยาง 10,600.00 รานเพชรเกษมการยาง 10,600.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

ย 5242 นครปฐม (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซอมรถยนต กฉ 8264 นครปฐม 1,500.00            ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,488.37   หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,488.37   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซอมแซมรถยนต นค 3630 นฐ 2,000.00            ตกลงราคา บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 1,623.83   บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 1,623.83   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 จางทําตรายาง 6 รายการ 630.00               ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 630.00     โรงพิมพสมสุขการพิมพ 630.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2555

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,800.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,800.00       บจก. นวประชา 7,800.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 227.51, เบนซิน95  = 27.16 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,090.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,090.00       บจก. นวประชา 8,090.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 270.64 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10,790.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 10,790.00     บจก. นวประชา 10,790.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 361.03 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,640.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,640.00       บจก. นวประชา 7,640.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 255.63 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 35,000.00           ตกลงราคา รานปฐมยาสัตว 35,000.00     รานปฐมยาสัตว 35,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10 รายการ 5,570.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 5,570.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 5,570.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ 4,220.00            ตกลงราคา รานพลั๊จ แอนด เพลย 4,220.00       รานพลั๊จ แอนด เพลย 4,220.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 8,000.00            ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 8,000.00       บจก.โลคอลเน็ต 8,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 16,000.00           ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 16,000.00     บจก.โลคอลเน็ต 16,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซอมแซมรถยนต กต 6469 นฐ 1,476.60            ตกลงราคา บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 1,476.60       บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 1,476.60       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-แบตเตอรี่ 2,500.00            ตกลงราคา รานโชคชัยการไฟฟา 2,500.00       รานโชคชัยการไฟฟา 2,500.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

บว 5763 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซอมแอรรถยนต กต 2080 นครปฐม 1,110.00            ตกลงราคา รานโชคชัยการไฟฟา 1,110.00       รานโชคชัยการไฟฟา 1,110.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตร 973,979.70         สอบราคา บจก.วิกรมวาณิช 71,625.80     บจก.วิกรมวาณิช 71,625.80     ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

การแพทย จํานวน 22 รายการ  1 / 2556 (รายการที่ 7,16,20 และ 22) (รายการที่ 7,16,20 และ 22)

ลว.19 พ.ย.55 บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 114,480.00    บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 114,480.00    ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

(สวนปองกันฯ) (รายการที่ 8,12 และ 17) (รายการที่ 8,12 และ 17)

หจก.บี เวลล ฟารมา แอนด อีควิปเมนท 1,170,305.00 หจก.บี เวลล ฟารมา แอนด อีควิปเมนท 1,170,305.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

(รายการที่ 1-6,9-11,18-19 และ 21) (รายการที่ 1-6,9-11,18-19 และ 21)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2555

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 3,500.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 3,500.00       บจก. นวประชา 3,500.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 83.65, เบนซิน95  = 26.37 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,220.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,220.00       บจก. นวประชา 9,220.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 308.49 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11,175.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 11,175.00     บจก. นวประชา 11,175.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 373.90 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง กจ 286 นครปฐม 1,050.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,050.00       บจก. นวประชา 1,050.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,670.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,670.00       บจก. นวประชา 1,670.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 55.88 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 จางถายเอกสารฝกอบรม 300.00               ตกลงราคา รานอั่งเปา 300.00         รานอั่งเปา 300.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซอมแซมรถยนต นค 815 นครปฐม 3,017.40            ตกลงราคา บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 3,017.40       บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 3,017.40       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 4,200.00            ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 4,200.00       รานไอที ไลฟ 4,200.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-แบตเตอรี่ 2,700.00            ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 2,700.00       รานสหปกรณการไฟฟา 2,700.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

นค 815 นครปฐม (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 24,000.00           ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 24,000.00     รานไอที ไลฟ 24,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14 รายการ 8,156.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 8,156.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 8,156.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ - ฝกอบรม 630.00               ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 630.00         รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 630.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 จางทําเอกสารฝกอบรม 2,790.00            ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 2,790.00       รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 2,790.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 จางทําโลรางวัล 6 รายการ 7,500.00            ตกลงราคา หสม.นิวชลิตา ถวยรางวัล 7,500.00       หสม.นิวชลิตา ถวยรางวัล 7,500.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  2556

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12,450.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 12,450.00     บจก. นวประชา 12,450.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 349.64, เบนซิน95  = 52.40 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,750.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,750.00       บจก. นวประชา 8,750.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 292.75 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11,390.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 11,390.00     บจก. นวประชา 11,390.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 381.10 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,910.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,910.00       บจก. นวประชา 5,910.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 197.74 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12 รายการ - ฝกอบรม 3,780.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,780.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,780.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 จางถายเอกสารฝกอบรม 600.00               ตกลงราคา รานอั่งเปา 600.00         รานอั่งเปา 600.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซอมแซมรถยนต 85-4488 นฐ 4,800.00            ตกลงราคา อู น.เจริญยนต 4,800.00       อู น.เจริญยนต 4,800.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7 รายการ 2,400.00            ตกลงราคา รานโชคชัย 2,400.00       รานโชคชัย 2,400.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 21,850.00           ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 21,850.00     บจก.โลคอลเน็ต 21,850.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 6,440.00            ตกลงราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมบางปะอิน 6,440.00       บจก.โรงงานอุตสาหกรรมบางปะอิน 6,440.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซื้อวัสดุการเกษตรและกอสราง 4 รายการ-ฝกอบรม 5,300.00            ตกลงราคา นายอาคม นิลประดับ 5,300.00       นายอาคม นิลประดับ 5,300.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12 รายการ 8,574.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 8,574.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 8,574.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 20,000.00           ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 20,000.00     บจก.โลคอลเน็ต 20,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 จางทําตรายาง 6 รายการ 810.00               ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 810.00         โรงพิมพสมสุขการพิมพ 810.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 815.00               ตกลงราคา ราน ไอที ไลฟ 815.00         ราน ไอที ไลฟ 815.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2556

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



2 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป
งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

16 ซอมรถยนต กฉ 8264 นครปฐม 8,792.19            ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 8,792.19       หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 8,792.19       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุเครื่องแตงกาย 393,000.00         สอบราคา บจก.วิกรมวาณิช 317,850.00    บจก.วิกรมวาณิช 317,850.00    ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

 จํานวน 5 รายการ  2 / 2556 (รายการที่ 1) (รายการที่ 1)

ลว.4 ก.พ.56 บจก.โปรนาวิน เอ็นเตอรไพรส 75,082.00     บจก.โปรนาวิน เอ็นเตอรไพรส 75,082.00     ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

(สวนปองกันฯ) (รายการที่ 2-5) (รายการที่ 2-5)



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,600.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,600.00       บจก. นวประชา 5,600.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 153.27, เบนซิน95  = 24.62 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 3,540.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 3,540.00       บจก. นวประชา 3,540.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 117.85 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11,160.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 11,160.00     บจก. นวประชา 11,160.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 371.38 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11,500.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 11,500.00     บจก. นวประชา 11,500.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 382.55 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซอมแซมไฟฟา 1,186.00            ตกลงราคา นางจิตาธรณ คูลิ้มจีรสิริ 1,186.00       นางจิตาธรณ คูลิ้มจีรสิริ 1,186.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 จางพิมพหนังสือประกอบการฝกอบรม 46,500.00           ตกลงราคา โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร 46,500.00     โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร 5,500.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซอมแซมเครื่องถายเอกสาร 2,091.85            ตกลงราคา บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 2,091.85       บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 2,091.85       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ -ฝกอบรม 1,860.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,860.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,860.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ -ฝกอบรม 3,100.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,100.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,100.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ -ฝกอบรม 3,782.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,782.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,782.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 จางถายเอกสารฝกอบรม 3,050.00            ตกลงราคา รานอั่งเปา 3,050.00       รานอั่งเปา 3,050.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 24 รายการ -ฝกอบรม 20,846.81           ตกลงราคา บจก.เบตเตอรซินดิเคท 20,846.81     บจก.เบตเตอรซินดิเคท 20,846.81     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 1,076.40            ตกลงราคา รานเดอะบุคเฮาส 1,076.40       รานเดอะบุคเฮาส 1,076.40       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 1,000.00            ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 1,000.00       บจก.โลคอลเน็ต 1,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 คาเชาหองประชุม 3,000.00            ตกลงราคา บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 3,000.00       บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 3,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  2556

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



2 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป
งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ -ฝกอบรม 2,100.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,100.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,100.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

17 จางทําเอกสารฝกอบรม 2,100.00            ตกลงราคา รานวาสินา copy 2,100.00       รานวาสินา copy 2,100.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 คาเชาหองประชุม 12,000.00           ตกลงราคา บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 12,000.00     บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 12,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 4,800.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,800.00       บจก. นวประชา 4,800.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 126.29, เบนซิน95  = 25.05 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,300.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,300.00       บจก. นวประชา 5,300.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 176.14 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 85-3016 นครปฐม 980.00               ตกลงราคา บจก. นวประชา 980.00         บจก. นวประชา 980.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 17,520.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 17,520.00     บจก. นวประชา 17,520.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 582.33 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง กธ 2596 นครปฐม 1,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,000.00       บจก. นวประชา 1,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,000.00       บจก. นวประชา 5,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 166.19 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ -ฝกอบรม 875.00               ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 875.00         รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 875.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 คาเชาหองประชุม 6,000.00            ตกลงราคา บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 6,000.00       บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 6,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง นค 3630 นครปฐม 2,517.71            ตกลงราคา บจก. สิมออโตนครปฐมซิตี้ 2,517.71       บจก. สิมออโตนครปฐมซิตี้ 2,517.71       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-แบตเตอรี่ 2,400.00            ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 2,400.00       รานสหปกรณการไฟฟา 2,400.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

นค 3630 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  2556

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,000.00       บจก. นวประชา 7,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 166.18, เบนซิน95  = 52.42 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,500.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,500.00       บจก. นวประชา 8,500.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 282.49 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,170.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,170.00       บจก. นวประชา 8,170.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 271.57 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,200.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,200.00       บจก. นวประชา 5,200.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 172.82 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10 รายการ 6,405.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 6,405.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 6,405.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 453.00               ตกลงราคา ราน ไอที ไลฟ 453.00         ราน ไอที ไลฟ 453.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 06147-01-108-004(3)/37 (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 จางทําตรายาง 3 รายการ 500.00               ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 420.00         โรงพิมพสมสุขการพิมพ 420.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-แบตเตอรี่ 3,600.00            ตกลงราคา รานมนัสชัยการไฟฟา 3,600.00       รานมนัสชัยการไฟฟา 3,600.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กธ 2596 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2556

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 4,900.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,900.00       บจก. นวประชา 4,900.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 129.61, เบนซิน95  = 26.30 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,900.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,900.00       บจก. นวประชา 7,900.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 262.58 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11,900.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 11,900.00     บจก. นวประชา 11,900.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 395.53 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง กจ 286 นครปฐม 1,150.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,150.00       บจก. นวประชา 1,150.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,250.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,250.00       บจก. นวประชา 6,250.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 207.73 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซอมแซมรถยนต ย 5242 นครปฐม 2,881.51            ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 2,881.51       บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 2,881.51       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 คาเชาหองประชุม 3,000.00            ตกลงราคา บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 3,000.00       บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 3,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซอมแซมรถยนต กต 6495 นครปฐม 15 รายการ 6,642.08            ตกลงราคา บจก.เชงกลการ 6,642.08       บจก.เชงกลการ 6,642.08       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 2,407.50            ตกลงราคา บจก.เบตเตอรซินดิเคท 2,407.50       บจก.เบตเตอรซินดิเคท 2,407.50       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซอมแอรรถยนต นค 1309 นครปฐม 7 รายการ 3,600.00            ตกลงราคา รานมนัสชัยการไฟฟา 3,600.00       รานมนัสชัยการไฟฟา 3,600.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ 400.00               ตกลงราคา ราน ไอที ไลฟ 400.00         ราน ไอที ไลฟ 400.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 1000000016242 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2556

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 4,800.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,800.00       บจก. นวประชา 4,800.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 126.30, เบนซิน95  = 25.69 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 15,700.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 15,700.00     บจก. นวประชา 15,700.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 521.81 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,570.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,570.00       บจก. นวประชา 9,570.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 318.08 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,330.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,330.00       บจก. นวประชา 6,330.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 210.39 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 9,095.00            ตกลงราคา บจก.ดี เค เอส เอช 9,095.00       บจก.ดี เค เอส เอช 9,095.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9 รายการ 3,430.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,430.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,430.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3 รายการ 2,600.00            ตกลงราคา บจก.บีฟูดสเทรดดิ้ง เซอรวิส 2,600.00       บจก.บีฟูดสเทรดดิ้ง เซอรวิส 2,600.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 จางถายเอกสารสัมมนา 2,700.00            ตกลงราคา รานอั่งเปา 2,700.00       รานอั่งเปา 2,700.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง นค 3630 นครปฐม 2,829.08            ตกลงราคา บจก. สิมออโตนครปฐมซิตี้ 2,829.08       บจก. สิมออโตนครปฐมซิตี้ 2,829.08       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซอมครุภัณฑไฟฟา 1 รายการ 600.18               กรณีพิเศษ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม 600.18         การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม 600.18         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 06147-04-029-001/35 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ -ฝกอบรม 2,450.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,450.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,450.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 คาเชาหองประชุม 9,000.00            ตกลงราคา บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 9,000.00       บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 9,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 จางทําเอกสารฝกอบรม 1,680.00            ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 1,680.00       รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 1,680.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ซอมรถยนต กฉ 8264 นครปฐม 1,600.00            ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,526.89       หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,526.89       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2556

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 4,500.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,500.00   บจก. นวประชา 4,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 83.10 เบนซิน95  = 50.54 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,400.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,400.00   บจก. นวประชา 6,400.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 212.72 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11,860.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 11,860.00  บจก. นวประชา 11,860.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 394.19 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10,000.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 10,000.00  บจก. นวประชา 10,000.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 332.37 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ - ผามานปรับแสง 10,536.00           ตกลงราคา รานพัชรีย ดีไซน 10,536.00  รานพัชรีย ดีไซน 10,536.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 1,200.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,200.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,200.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซอมแซมรถยนต ย 5242 นครปฐม 9,868.61            ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 9,868.61   บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 9,868.61   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 4 รายการ 15,300.00           ตกลงราคา บจก.ไทยวัฒนาแอร (นครปฐม) 15,300.00  บจก.ไทยวัฒนาแอร (นครปฐม) 15,300.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ - หมึก Fax 2,780.00            ตกลงราคา บจก.ไทยวัฒนาแอร (นครปฐม) 2,780.00   บจก.ไทยวัฒนาแอร (นครปฐม) 2,780.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป)

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ - เกาอี้,ตูกระจกฯ 37,025.00           ตกลงราคา บจก.วิชัย เฟอรโก อินเตอร 37,025.00  บจก.วิชัย เฟอรโก อินเตอร 37,025.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ - ผามานปรับแสง 10,400.00           ตกลงราคา รานพัชรีย ดีไซน 10,400.00  รานพัชรีย ดีไซน 10,400.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 2 รายการ - กลองวงจรปด 13,000.00           ตกลงราคา รานธนภัทร -นายวิทยา เลียวตระกูล 13,000.00  รานธนภัทร -นายวิทยา เลียวตระกูล 13,000.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซื้อวัสดุกอสราง 1 รายการ - หินคลุก 4,347.00            ตกลงราคา นายสมเดช สิทธะเมธา 4,347.00   นายสมเดช สิทธะเมธา 4,347.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,990.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,990.00   บจก. นวประชา 5,990.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 125.54 เบนซิน95  = 58.20 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10,200.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 10,200.00  บจก. นวประชา 10,200.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 339.03 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กันยายน  2556

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



2 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป
งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,320.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,320.00   บจก. นวประชา 9,320.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 309.75 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19
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