
1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,200.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,200.00   บจก. นวประชา 9,200.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 273.49 เบนซิน95 = 26.16 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง กต 2080 นครปฐม 800.00               ตกลงราคา บจก. นวประชา 800.00     บจก. นวประชา 800.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 13,640.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 13,640.00 บจก. นวประชา 13,640.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 454.63 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 17,020.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 17,020.00 บจก. นวประชา 17,020.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 567.40 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง นค 1309 นครปฐม 1,140.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,140.00   บจก. นวประชา 1,140.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10,280.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 10,280.00 บจก. นวประชา 10,280.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 196.18 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 12,000.00           ตกลงราคา รานสินนคร เฟอรนิเจอร 12,000.00 รานสินนคร เฟอรนิเจอร 12,000.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 12,060.00           ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 12,060.00 บจก.โลคอลเน็ต 12,060.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 3 รายการ 7,880.00            ตกลงราคา รานโพธิ์ทองอีเล็คทรอนิค 7,880.00   รานโพธิ์ทองอีเล็คทรอนิค 7,880.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 จางทําปายชื่อสํานักงานฯ 8,000.00            ตกลงราคา นายขวัญชัย พุทธรักษา 8,000.00   นายขวัญชัย พุทธรักษา 8,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 จางซอมหองน้ําสํานักงานและบานพักฯ 22,972.00           ตกลงราคา นายสมพงษ อยูตาล 22,972.00 นายสมพงษ อยูตาล 22,972.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,812.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,812.00   บจก. นวประชา 6,812.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 143.85 เบนซิน95 = 66.27 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12,355.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 12,355.00 บจก. นวประชา 12,355.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 410.65 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 13,770.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 13,770.00 บจก. นวประชา 13,770.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 457.66 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,928.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,928.00   บจก. นวประชา 9,928.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 329.96 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กันยายน  2555

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 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-แบตเตอรี่ 4,600.00            ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 4,600.00   รานสหปกรณการไฟฟา 4,600.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

85-4488 นครปฐม (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  1 รายการ 9,095.00            ตกลงราคา บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 9,095.00   บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 9,095.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 7,800.00            ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 7,800.00   บจก.โลคอลเน็ต 7,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

19 ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 1 รายการ 18,990.00           ตกลงราคา บจก.ศรีสวัสดิ์อิเล็คทริคเซ็นเตอร 18,990.00 บจก.ศรีสวัสดิ์อิเล็คทริคเซ็นเตอร 18,990.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ตูเย็น) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

20 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 78,000.00           ตกลงราคา บจก.ไทยวัฒนาแอร (นครปฐม) 78,000.00 บจก.ไทยวัฒนาแอร (นครปฐม) 78,000.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(เครื่องปรับอากาศ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 จางเหมาบริการบํารุงรักษาตนไมฯ 24,000.00           ตกลงราคา นายบรรจง  ชีกวาง 24,000.00      นายบรรจง  ชีกวาง 24,000.00      มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555 (สวนการรับรองฯ)

2 จางเหมาทําความสะอาด 24,000.00           ตกลงราคา นางชาดา สนิทปญญาวุโธ 24,000.00      นางชาดา สนิทปญญาวุโธ 24,000.00      มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555 (ฝายบริหารทั่วไป)

3 จางเหมาบริการขับรถยนต 26,000.00           ตกลงราคา นายเฉลิมศักดิ์  ภูแกว 26,000.00      นายเฉลิมศักดิ์  ภูแกว 26,000.00      มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555 (ฝายบริหารทั่วไป)

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 4,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 3,860.00        บจก. นวประชา 3,860.00        ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 101.82 ลิตร, แกสโซฮอล  27.43 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,970.00        บจก. นวประชา 4,970.00        ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 176.94 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 4,500.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,390.00        บจก. นวประชา 4,390.00        ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 197.84 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-แบตเตอรี่ 2,700.00            ตกลงราคา รานมนัสชัยการไฟฟา (โนช) 2,700.00        รานมนัสชัยการไฟฟา (โนช) 2,700.00        ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

ชภ 8227 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซอมแซมรถยนต กต 2080 นครปฐม 3,000.00            ตกลงราคา นายสุธา  โหงวเกล็ด 3,000.00        นายสุธา  โหงวเกล็ด 3,000.00        ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซอมอาคารหองเย็นเก็บวัคซีน 12,840.00           ตกลงราคา หจก.ท็อปคูลลิ่ง 12,840.00      หจก.ท็อปคูลลิ่ง 12,840.00      ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 100000016223 (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซอมแซมรถยนต ย 1537 นฐ 1,760.15            ตกลงราคา บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 1,760.15        บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 1,760.15        ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซอมแซมประตูอาคารโรงเก็บพัสดุ 600.00               ตกลงราคา รานสมชัยการชาง 600.00          รานสมชัยการชาง 600.00          ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 100000016225 (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซอมแซมรถยนต 85-4488 นฐ 560.00               ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 560.00          รานสหปกรณการไฟฟา 560.00          ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 8,560.00            ตกลงราคา บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 8,560.00        บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 8,560.00        ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

เดือน ธันวาคม 2554 - มีนาคม 2555 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2554

สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,100.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,740.00       บจก. นวประชา 5,740.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 197.84 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10,500.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 10,368.00     บจก. นวประชา 10,368.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 355.42 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 1,500.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,400.00       บจก. นวประชา 1,400.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

85-4488 นฐ (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,500.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,460.00       บจก. นวประชา 6,460.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 222.11 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุกอสราง 1 รายการ 15,000.00           ตกลงราคา นายฉลอง ภูแกว 15,000.00     นายฉลอง ภูแกว 15,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2554

สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,100.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,500.00       บจก. นวประชา 4,500.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 145.16 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,997.00       บจก. นวประชา 8,997.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 308.61 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,670.00       บจก. นวประชา 5,670.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 194.39 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,700.00       บจก. นวประชา 8,700.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 297.25 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซอมแซมรถยนต นค 3630 นฐ 1,263.67            ตกลงราคา บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 1,263.67       บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 1,263.67       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 9,202.00            ตกลงราคา หสม.ไอที แอ็คแซสโซรี่ 9,202.00       หสม.ไอที แอ็คแซสโซรี่ 9,202.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซอมแซมรถยนต ย 5242 นครปฐม 6,000.00            ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 5,938.50       บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 5,938.50       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ยายและติดตั้งโทรศัพทบานพัก 1,605.00            ตกลงราคา ศูนยบริการลูกคาทีโอที สาขานครปฐม 1,605.00       ศูนยบริการลูกคาทีโอที สาขานครปฐม 1,605.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซอมตูเย็น 06147-11-210-003/37 1,800.00            ตกลงราคา รานนครชัยเครื่องเย็น 1,800.00       รานนครชัยเครื่องเย็น 1,800.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซอมแซมรถยนต ชภ 8227 กทม. 3,479.64            ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 3,479.64       หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 3,479.64       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซอมเครื่องปรับอากาศ  2 เครื่อง 3,000.00            ตกลงราคา นายบัญชา นาคบานกวย 3,000.00       นายบัญชา นาคบานกวย 3,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

06147-01-051-001/31,06147-01-054-001/34 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตร 1,346,155.80       สอบราคา บจก.เวิลด ไวด เวท แอนด ซายน 496,665.00    บจก.เวิลด ไวด เวท แอนด ซายน 496,665.00    ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

จํานวน 15 รายการ   1 / 2555 (รายการที่ 1) (รายการที่ 1)

ลว.30 ธ.ค.54 บจก.โปรนาวิน เอ็นเตอรไพรส 359,774.28    บจก.โปรนาวิน เอ็นเตอรไพรส 359,774.28    ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

(สวนปองกันฯ) (รายการที่ 2-6) (รายการที่ 2-6)

บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 61,600.00     บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 61,600.00     ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

(รายการที่ 9-12) (รายการที่ 9-12)

หจก.ที.ซ.ีสถาพร กรุป 35,096.00     หจก.ที.ซี.สถาพร กรุป 35,096.00     ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

(รายการที่ 13-15)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  2555

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,100.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,840.00   บจก. นวประชา 4,840.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 153.29 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,870.00   บจก. นวประชา 1,870.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 59.88 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,840.00   บจก. นวประชา 7,840.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 254.41 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง กจ 286 นครปฐม 1,040.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,040.00   บจก. นวประชา 1,040.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,410.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,410.00   บจก. นวประชา 6,410.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 209.35 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง กฉ 8264 นครปฐม 1,190.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,190.00   บจก. นวประชา 1,190.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 จางทําตรายาง 2,190.00            ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 2,190.00   โรงพิมพสมสุขการพิมพ 2,190.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 จางทําตรายาง 540.00               ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 540.00     โรงพิมพสมสุขการพิมพ 540.00          ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ - โทรศัพท 4,900.00            ตกลงราคา หจก.พ.ีเอ็น.พ.ีเอ็นจิเนียริ่ง 4,790.00   หจก.พ.ีเอ็น.พ.ีเอ็นจิเนียริ่ง 4,790.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 4 รายการ 4,960.00            ตกลงราคา บจก.บี ฟูดส เทรดดิ้ง เซอรวิส 4,960.00   บจก.บี ฟูดส เทรดดิ้ง เซอรวิส 4,960.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 4,600.00            ตกลงราคา บจก.โรงงานกระดาษบางปะอิน 4,600.00   บจก.โรงงานกระดาษบางปะอิน 4,600.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2 รายการ 1,900.00            ตกลงราคา รานโชคชัย 1,900.00   รานโชคชัย 1,900.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซอมแอรรถยนต กต 2080 นครปฐม 2,000.00            ตกลงราคา รานโชคชัยการไฟฟา 2,000.00   รานโชคชัยการไฟฟา 2,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 คาเชาหองประชุม 2,000.00            ตกลงราคา บจก.โรงแรมเวล 2,000.00   บจก.โรงแรมเวล 2,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2555

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

15 ซอมแซมรถยนต กต 6495 นครปฐม 1,465.90            ตกลงราคา บจก.เชงกลการ 1,465.90   บจก.เชงกลการ 1,465.90       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

16 ซอมแอรรถยนต 85-4488 นครปฐม 9,150.00            ตกลงราคา รานมนัสชัยการไฟฟา (โนช) 9,150.00   รานมนัสชัยการไฟฟา (โนช) 9,150.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

17 ซอมคอมพิวเตอร 1,050.00            ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 1,050.00   รานไอที ไลฟ 1,050.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 100000019507 (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 35,000.00           ตกลงราคา นางสาวโสภิตา วงษดียิ่ง 35,000.00 นางสาวโสภิตา วงษดียิ่ง 35,000.00     มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ 2555 (สวนปองกันฯ)

19 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 35,000.00           ตกลงราคา นายสรายุทธ แกววิลัย 35,000.00 นายสรายุทธ แกววิลัย 35,000.00     มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ 2555 (สวนปองกันฯ)

20 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 49,000.00           ตกลงราคา นางสาวโสภิตา วงษดียิ่ง 49,000.00 นางสาวโสภิตา วงษดียิ่ง 49,000.00     มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน มีนาคม 2555 - กันยายน 2555 (สวนปองกันฯ)

21 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 49,000.00           ตกลงราคา นายสรายุทธ แกววิลัย 49,000.00 นายสรายุทธ แกววิลัย 49,000.00     มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน มีนาคม 2555 - กันยายน 2555 (สวนปองกันฯ)



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,100.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,900.00     บจก. นวประชา 4,900.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 144.85 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 3,300.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 3,260.00     บจก. นวประชา 3,260.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 102.78 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 85-4488 นครปฐม 1,600.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,600.00     บจก. นวประชา 1,600.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,950.00     บจก. นวประชา 7,950.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 237 ลิตร, แกสโซฮอล  13.17 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 4,890.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,890.00     บจก. นวประชา 4,890.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 155.67 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ (ฝกอบรม) 10,000.00           ตกลงราคา บจก.เอ็กซ มารเก็ตติ่ง(ประเทศไทย) 10,000.00   บจก.เอ็กซ มารเก็ตติ่ง(ประเทศไทย) 10,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 7,960.00            ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 7,960.00     รานไอที ไลฟ 7,960.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซอมเครื่องปรับอากาศ  2 เครื่อง 2,400.00            ตกลงราคา นายบัญชา นาคบานกวย 2,400.00     นายบัญชา นาคบานกวย 2,400.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

06147-01-051-001/34,06147-01-053-002/34 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 จางทําโลรางวัล 2 รายการ 7,000.00            ตกลงราคา รานสุนียการคา 7,000.00     รานสุนียการคา 7,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 7,420.00            ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 7,420.00     รานไอที ไลฟ 7,420.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ 4,000.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 4,000.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 4,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ 6,360.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 6,360.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 6,360.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535
(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-ยางรถยนต 23,600.00           ตกลงราคา บจก.เพชรเกษมการยาง (1985) 23,600.00   บจก.เพชรเกษมการยาง (1985) 23,600.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กฉ 8264 นครปฐม (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 จางเหมาบริการบํารุงรักษาตนไมฯ 56,000.00           ตกลงราคา นายบรรจง  ชีกวาง 54,310.35   นายบรรจง  ชีกวาง 54,310.35     มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน  8 กุมภาพันธ 2555 - กันยายน 2555 (สวนปองกันฯ)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2555

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

15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 308,000.00         สอบราคา 2/2555 หจก.ที.ซี.สถาพร กรุป 256,800.00 หจก.ที.ซี.สถาพร กรุป 256,800.00    ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

จํานวน 2 รายการ ลว.13 ก.พ.55

(สวนปองกันฯ)

16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 820,800.00         สอบราคา 3/2555 บจก.ฮิว แอนด เอนิแลบ 735,300.00 บจก.ฮิว แอนด เอนิแลบ 735,300.00    ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

จํานวน 1 รายการ ลว.2 ม.ีค.55

(สวนปองกันฯ)

17 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 12,840.00           ตกลงราคา บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 12,840.00   บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 12,840.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

เดือน เมษายน - กันยายน 2555 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 ซอมอาคารหองเย็นเก็บวัคซีน 4,815.00            ตกลงราคา หจก.ท็อปคูลลิ่ง 4,815.00     หจก.ท็อปคูลลิ่ง 4,815.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 100000016223 (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,100.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,700.00     บจก. นวประชา 6,700.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 195.66 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10,700.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 10,520.00   บจก. นวประชา 10,520.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 326.61 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,100.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,040.00     บจก. นวประชา 9,040.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 280.62 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,740.00     บจก. นวประชา 7,740.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 240.46 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 จางเหมาทําความสะอาด 56,000.00           ตกลงราคา นางชาดา สนิทปญญาวุโธ 54,310.35   นางชาดา สนิทปญญาวุโธ 54,310.35   มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน  8 กุมภาพันธ 2555 - กันยายน 2555 (ฝายบริหารทั่วไป)

6 จางเหมาบริการขับรถยนต 64,000.00           ตกลงราคา นายเฉลิมศักดิ์  ภูแกว 62,068.97   นายเฉลิมศักดิ์  ภูแกว 62,068.97   มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน  8 กุมภาพันธ 2555 - กันยายน 2555 (ฝายบริหารทั่วไป)

7 ซอมแซมรถยนต กฉ 8264 นฐ. 7,500.00            ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 7,177.56     หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 7,177.56     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10 รายการ 6,242.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 6,242.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 6,242.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 คาเชาหองประชุม 3,000.00            ตกลงราคา โรงแรมเวล นครปฐม 3,000.00     โรงแรมเวล นครปฐม 3,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 2,250.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,250.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,250.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝกอบรม) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 จางทําเอกสารฝกอบรม 945.00               ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 945.00       รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 945.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซอมเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 550.00               ตกลงราคา รานพลั๊จ แอนด เพลย 550.00       รานพลั๊จ แอนด เพลย 550.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 100000026525 (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 คาเชาหองประชุม 6,000.00            ตกลงราคา โรงแรมเวล นครปฐม 3,000.00     โรงแรมเวล นครปฐม 3,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 2,100.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,100.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,100.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝกอบรม) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2555

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

15 จางทําเอกสารฝกอบรม 3,780.00            ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 3,780.00     รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 3,780.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

16 ซอมเครื่องปรับอากาศ  1  เครื่อง 1,200.00            ตกลงราคา นายการุณย วันจงคํา 1,200.00     นายการุณย วันจงคํา 1,200.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

06147-01-053-004/37 (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

17 ซอมคอมพิวเตอร 2,150.00            ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 2,150.00     รานไอที ไลฟ 2,150.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 100000019506 (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ 5,752.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 5,752.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 5,752.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

19 จางทําปายไวนิล 260.00               ตกลงราคา รานหนึ่งโฆษณา 260.00       รานหนึ่งโฆษณา 260.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

20 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตร 973,979.70         สอบราคา บจก.วิกรมวาณิช 818,292.00 บจก.วิกรมวาณิช 818,292.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

การแพทย จํานวน 28 รายการ  4 / 2555 (กลุมที่ 1, 2 และ 5) (กลุมที่ 1, 2 และ 5)

ลว.12 เม.ย.55 บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 91,732.00   บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 91,732.00   ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

(สวนปองกันฯ) (กลุมที่ 3) (กลุมที่ 3)

หจก.บี เวลล ฟารมา แอนด อีควิปเมนท 42,460.00   หจก.บี เวลล ฟารมา แอนด อีควิปเมนท 42,460.00   ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

(กลุมที่ 4) (กลุมที่ 4)



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,100.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,800.00   บจก. นวประชา 7,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 230.99 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 3,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 2,870.00   บจก. นวประชา 2,870.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 89.61 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,400.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,300.00   บจก. นวประชา 6,300.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 196.96 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,320.00   บจก. นวประชา 1,320.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 41.60 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 4,650.80            ตกลงราคา สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย จํากัด 4,650.80   สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย จํากัด 4,650.80   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซอมเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 900.00               ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 900.00     รานไอที ไลฟ 900.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 100000027249 (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซอมแอรรถยนต นค 1309 นครปฐม 13,980.00           ตกลงราคา รานมนัสชัยการไฟฟา (โนช) 13,980.00 รานมนัสชัยการไฟฟา (โนช) 13,980.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10 รายการ 4,364.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 4,364.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 4,364.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 12,150.00           ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 12,150.00 บจก.โลคอลเน็ต 12,150.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ 1,295.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,295.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,295.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝกอบรม) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 คาเชาหองประชุม 3,000.00            ตกลงราคา โรงแรมเวล นครปฐม 3,000.00   โรงแรมเวล นครปฐม 3,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 จางทําเอกสารฝกอบรม 1,350.00            ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 1,350.00   รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 1,350.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 จางทําตรายาง 1 รายการ 200.00               ตกลงราคา รานอารต บูโร 200.00     รานอารต บูโร 200.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 จางเหมาบริการขับรถยนต 32,000.00           ตกลงราคา นายสรายุทธ แกววิลัย 32,000.00 นายสรายุทธ แกววิลัย 32,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน 1 มิถุนายน - กันยายน 2555 (ฝายบริหารทั่วไป)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2555

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

15 จางเหมาบริการขับรถยนต 32,000.00           ตกลงราคา นายเฉลิมศักดิ์  ภูแกว 32,000.00 นายเฉลิมศักดิ์  ภูแกว 32,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน 1 มิถุนายน - กันยายน 2555 (สวนการรับรองฯ)

16 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 28,000.00           ตกลงราคา นายภาคภูมิ  จิ๋วแกว 28,000.00 นายภาคภูมิ  จิ๋วแกว 28,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน 1 มิถุนายน - กันยายน 2555 (สวนปองกันฯ)



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,100.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,890.00   บจก. นวประชา 8,890.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 200.44 , เบนซิน 95 = 70.33 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,100.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,055.00   บจก. นวประชา 5,055.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 167.51 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 15,000.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 14,540.00 บจก. นวประชา 14,540.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 477.90 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,360.00   บจก. นวประชา 8,360.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 272.02 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซอมรถยนต กท 8631 นครปฐม 3,500.00            ตกลงราคา บจก. เอ็น เอส คารส 3,315.93   บจก. เอ็น เอส คารส 3,315.93   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-ยางรถยนต 25,600.00           ตกลงราคา บจก.เพชรเกษมการยาง (1985) 25,600.00 บจก.เพชรเกษมการยาง (1985) 25,600.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

รถยนต กธ 2596 นฐ, นค 1309 นฐ (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซอมรถยนต กจ 286 นครปฐม 11,648.02           ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 11,648.02 หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 11,648.02 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ 1,650.00            ตกลงราคา รานลี้เลี่ยงฮวด 1,650.00   รานลี้เลี่ยงฮวด 1,650.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(อาหารหนู) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 8,500.00            ตกลงราคา รานรุงเรืองสินพานิช 8,500.00   รานรุงเรืองสินพานิช 8,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(กลองพลาสติก) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซอมรถยนต 85-3016 นครปฐม 52,109.00           ตกลงราคา บจก. เอ็ม พี ซี คูล 52,109.00 บจก. เอ็ม พี ซี คูล 52,109.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 1,200.00            ตกลงราคา รานธนาโอสถ 1,200.00   รานธนาโอสถ 1,200.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สําลี) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 จางทํารูปภาพพรอมกรอบ 3,000.00            ตกลงราคา ราน ซี เจ ดิจิตอล โฟโตแอนดเฟรม 1,500.00   ราน ซี เจ ดิจิตอล โฟโตแอนดเฟรม 1,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3 รายการ 796.00               ตกลงราคา รานรุงเรืองสินพานิช 796.00     รานรุงเรืองสินพานิช 796.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ซอมคอมพิวเตอร 4,000.00            ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 3,628.00   บจก.โลคอลเน็ต 3,628.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 1607-01-11-007-0030(1)/46 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 4,300.00            ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 3,060.00   บจก.โลคอลเน็ต 3,060.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2555

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,100.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,800.00   บจก. นวประชา 7,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 194.86 , เบนซิน 95 = 55.45 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 15,500.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 15,250.00 บจก. นวประชา 15,250.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 514.46 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10,540.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 10,540.00 บจก. นวประชา 10,540.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 325.15 ลิตร น้ํามันเครื่อง 1 กล = 890 บาท) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 2,400.00   บจก. นวประชา 2,400.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 81 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง กฉ 8264 นครปฐม 1,200.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,150.00   บจก. นวประชา 1,150.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 3,490.00            ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 3,490.00   รานไอที ไลฟ 3,490.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซอมเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 1,000.00            ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 1,000.00   บจก.โลคอลเน็ต 1,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 1607-01-11-007-0030(1)/46 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 จางเหมาพิมพคูมือแผนปฏิบัติงาน 5,500.00            ตกลงราคา โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร 5,500.00   โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร 5,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 12,028.00           ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 3,490.00   รานไอที ไลฟ 3,490.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ)

10 จางทําตรายาง 500.00               ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 500.00     โรงพิมพสมสุขการพิมพ 500.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซอมเครื่องถายเอกสาร 14,188.20           ตกลงราคา บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 14,188.20 บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 14,188.20 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 100000026107 (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 คาเชาหองประชุม 2,500.00            ตกลงราคา โรงแรมราชศุภมิตร อาร.เอส.โฮเต็ล 2,500.00   โรงแรมราชศุภมิตร อาร.เอส.โฮเต็ล 2,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 จางถายเอกสารฝกอบรม 2,000.00            ตกลงราคา รานอั่งเปา 2,000.00   รานอั่งเปา 2,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ 1,880.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,880.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,880.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝกอบรม) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 ซอมแซมรถยนต กต 6495 นครปฐม 3,492.48            ตกลงราคา บจก.เชงกลการ 1,465.90   บจก.เชงกลการ 1,465.90   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2555

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 2 รายการ 520.00               ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 520.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 520.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝกอบรม) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 2,680.00            ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 2,680.00   รานไอที ไลฟ 2,680.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 4,600.00            ตกลงราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 4,600.00   บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 4,600.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

19 ซอมคอมพิวเตอร 2,059.75            ตกลงราคา บจก.นครปฐม ดีคอมช็อป 2,059.75   บจก.นครปฐม ดีคอมช็อป 2,059.75   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 100000027246 (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

20 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-ยางรถยนต 10,600.00           ตกลงราคา บจก.เพชรเกษมการยาง (1985) 10,600.00 บจก.เพชรเกษมการยาง (1985) 10,600.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

รถยนต85-3016 นฐ (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,100.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,650.00     บจก. นวประชา 4,650.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 122.30 , เบนซิน 95 = 27.72 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,905.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,905.00     บจก. นวประชา 9,905.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 331.46 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 13,700.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 13,700.00   บจก. นวประชา 13,700.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 325.15 ลิตร น้ํามันเครื่อง 1 กล = 890 บาท) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,850.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,850.00     บจก. นวประชา 5,850.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 196.18 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ย 5242 นครปฐม 1,000.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,000.00     บจก. นวประชา 1,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซอมแอรรถยนต นค 1309 นครปฐม 10,500.00           ตกลงราคา รานมนัสชัยการไฟฟา (โนช) 10,500.00   รานมนัสชัยการไฟฟา (โนช) 10,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 จางทําชั้นวางของ 1 รายการ 48,000.00           ตกลงราคา รานรุงอรุณ การชาง 48,000.00   รานรุงอรุณ การชาง 48,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซอมแซมรถยนต นค 815 นฐ 4,226.50            ตกลงราคา บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 4,226.50     บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 4,226.50     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 3,450.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,450.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,450.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 9,750.00            ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 9,750.00     บจก.โลคอลเน็ต 9,750.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ)

11 ซอมแซมรถยนต ย 1537 นฐ 14,550.93           ตกลงราคา บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 14,550.93   บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 14,550.93   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11 รายการ 7,740.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 7,740.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 7,740.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 6,590.00            ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 6,590.00     บจก.โลคอลเน็ต 6,590.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนศึกษาฯ)

14 ซอมรถยนต กฉ 8264 นครปฐม 5,400.29            ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 5,400.29     หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 5,400.29     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 32,100.00           ตกลงราคา นางรสวรรณ จงไมตรีพร 32,100.00   นางรสวรรณ จงไมตรีพร 32,100.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝกอบรม) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  2555

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 เปลี่ยนใบปดน้ําฝน 600.00               ตกลงราคา รานมนัสชัยการไฟฟา (โนช) 600.00       รานมนัสชัยการไฟฟา (โนช) 600.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กจ 286 นครปฐม และ กธ 2596 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

17 ซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ 38,795.00           ตกลงราคา รานปฐมยาสัตว 38,795.00   รานปฐมยาสัตว 38,795.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 7 รายการ 15,000.00           ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 15,000.00   บจก.โลคอลเน็ต 15,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

19 จางทําเอกสารฝกอบรม 24,000.00           ตกลงราคา รานอั่งเปา 24,000.00   รานอั่งเปา 24,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

20 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-ยางรถยนต 24,800.00           ตกลงราคา บจก.เพชรเกษมการยาง (1985) 24,800.00   บจก.เพชรเกษมการยาง (1985) 24,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กจ 286 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

21 ซอมรถยนต บว 5763 นครปฐม 8,630.00            ตกลงราคา นายเทียรทอง เพิ่มอิ่ม 8,630.00     นายเทียรทอง เพิ่มอิ่ม 8,630.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

22 จางทําปายผาไวนิล 2,400.00            ตกลงราคา ธนพร แอ็ดเวอรไทซิ่ง 2007 2,400.00     ธนพร แอ็ดเวอรไทซิ่ง 2007 2,400.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

23 ซอมคอมพิวเตอร 2,400.00            ตกลงราคา บจก.โลคอลเน็ต 2,400.00     บจก.โลคอลเน็ต 2,400.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 100000018999 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

24 ซอมแซมรถยนต ย 5242 นครปฐม 25,157.84           ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 25,157.84   บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 25,157.84   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

25 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตร 415,105.00         สอบราคา บจก.วิกรมวาณิช 300,000.00 บจก.วิกรมวาณิช 300,000.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

การแพทย จํานวน 10 รายการ  5 / 2555 (รายการที่ 6 - 10) (รายการที่ 6 - 10)

ลว.16 ก.ค.55 บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 115,105.00 บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 115,105.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

(สวนปองกันฯ) (รายการที่ 6 - 10) (รายการที่ 6 - 10)
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