
1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,400.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,400.00     บจก. นวประชา 7,400.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 213.71 ลิตร เบนซิน95 = 24.99 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12,700.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 12,700.00   บจก. นวประชา 12,700.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 424.09 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 16,890.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 16,890.00   บจก. นวประชา 16,890.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 559.64 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,920.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,920.00     บจก. นวประชา 6,920.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 231 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-ยางรถยนต 37,400.00           ตกลงราคา รานเพชรเกษมการยาง 37,400.00   รานเพชรเกษมการยาง 37,400.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กค 9597 เชียงราย, ย 1537 นครปฐม, ณล 5073 กทม. (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 1,740.00            ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 1,740.00     รานไอที ไลฟ 1,740.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-ยางรถยนต 11,800.00           ตกลงราคา รานเพชรเกษมการยาง 11,800.00   รานเพชรเกษมการยาง 11,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กธ 2596 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 จางทําปายไวนิล,ปายอคิลิค 2 รายการ 29,853.00           ตกลงราคา รานหนึ่งโฆษณา 29,853.00   รานหนึ่งโฆษณา 29,853.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 4 รายการ 26,707.20           ตกลงราคา บจก.เบตเตอรซินดิเคท 26,707.20   บจก.เบตเตอรซินดิเคท 26,707.20   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซอมรถยนต 7 รายการ 2,886.86            ตกลงราคา บจก.สิมออโต นครปฐมซิตี้ 2,886.86     บจก.สิมออโต นครปฐมซิตี้ 2,886.86     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

นค 3630 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-แบตเตอรี่ 3,000.00            ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 3,000.00     รานสหปกรณการไฟฟา 3,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กm 8631 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 10,558.00           ตกลงราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 10,558.00   บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 10,558.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 2 รายการ - กลอง,ลําโพง 9,970.00            ตกลงราคา รานธนภัทร 9,970.00     รานธนภัทร 9,970.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 วัสดุกอสราง 1 รายการ - หินคลุก 15,000.00           ตกลงราคา รานส.เมธา 15,000.00   รานส.เมธา 15,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 วัสดุการเกษตร 1 รายการ - บันได 3,990.00            ตกลงราคา รานส.เมธา 3,990.00     รานส.เมธา 3,990.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กันยายน  2557

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 วัสดุกอสราง 1 รายการ - ตะแกรงเหล็กชองลม 3,200.00            ตกลงราคา นายประยูร เทพพงษประดิษฐ 3,200.00     นายประยูร เทพพงษประดิษฐ 3,200.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

17 ซอมรั้วเหล็กดานหนาสํานักงาน 4,500.00            ตกลงราคา นายประยูร เทพพงษประดิษฐ 4,500.00     นายประยูร เทพพงษประดิษฐ 4,500.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 ลางเครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง 4,686.00            ตกลงราคา นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 4,686.00     นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 4,686.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

19 วัสดุไฟฟา 1 รายการ - มิเตอรไฟฟา 900.00               ตกลงราคา นายสุรสิทธิ์ พิศฐศาสน 900.00       นายสุรสิทธิ์ พิศฐศาสน 900.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

20 ซอมแซมระบบประปา 15,000.00           ตกลงราคา นายไชยรัตน ชาวนาวิก 15,000.00   นายไชยรัตน ชาวนาวิก 15,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

21 ถายน้ํามันเครื่อง 1,077.49            ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,077.49     หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,077.49     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กจ 286 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

22 ซอมรถยนต 45 รายการ 15,520.35           ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 15,520.35   หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 15,520.35   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กธ 2596 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

23 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 63,665.00           ตกลงราคา บจก.ดี เค เอสเอช ประเทศไทย 63,665.00   บจก.ดี เค เอสเอช ประเทศไทย 63,665.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

24 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) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

25 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 9,095.00            ตกลงราคา บจก.ดี เค เอสเอช ประเทศไทย 9,095.00     บจก.ดี เค เอสเอช ประเทศไทย 9,095.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

26 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 2,461.00            ตกลงราคา บจก.เบตเตอรซินดิเคท 2,461.00     บจก.เบตเตอรซินดิเคท 2,461.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 5,529.00            ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 5,529.00     รานไอที ไลฟ 5,529.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

28 ซอมแซมรถยนต 3 รายการ 5,756.60            ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 5,756.60     บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 5,756.60     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

ย 5242 นครปฐม (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 49,900.00           ตกลงราคา บจก.อี เอส อาร ไอ ประเทศไทย 49,900.00   บจก.อี เอส อาร ไอ ประเทศไทย 49,900.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 12,800.00           ตกลงราคา รานสินนครเฟอรนิเจอร 12,800.00   รานสินนครเฟอรนิเจอร 12,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 1,260.00            ตกลงราคา บจก.ศรีสวัสดิ์อิเล็กทริคเซนเตอร 1,260.00     บจก.ศรีสวัสดิ์อิเล็กทริคเซนเตอร 1,260.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

32 จางทําตรายาง 5 รายการ 700.00               ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 700.00       โรงพิมพสมสุขการพิมพ 700.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19



3 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป
งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

33 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,814.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,814.00     บจก. นวประชา 7,814.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 183.26 ลิตร เบนซิน95 = 60.69 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

34 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 17,860.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 17,860.00   บจก. นวประชา 17,860.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 593.63 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

35 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 14,720.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 14,720.00   บจก. นวประชา 14,720.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 489.28 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

36 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,270.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,270.00     บจก. นวประชา 9,270.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 308.10 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

37 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ จํานวน 6 รายการ 335,600.00         สอบราคา บจก.วิกรมวาณิช 335,600.00 บจก.วิกรมวาณิช 335,600.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

 2/2557

ลว.20 ส.ค.57 บจก.โปรนาวิน เอ็นเตอรไพรส 358,260.00 

(สวนปองกันฯ)



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 24,000.00           ตกลงราคา บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 24,000.00  บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 24,000.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

เดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 (สวนปองกันฯ)

3 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 84,000.00           ตกลงราคา นางสาวสุนิสา ภูแกว 84,000.00  นางสาวสุนิสา ภูแกว 84,000.00  มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 (สวนปองกันฯ)

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

เดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 (สวนการรับรองฯ)

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

เดือน ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2556 (สวนการรับรองฯ)

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

เดือน ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2556 (ฝายบริหารทั่วไป)

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

เดือน ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2556 (ฝายบริหารทั่วไป)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  2556

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

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

(เบนซิน95 = 25.96 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

(ดีเซล 29.91 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 3,070.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 3,070.00   บจก. นวประชา 3,070.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 102.03 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

(ดีเซล 53.18 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-แบตเตอรี่ 2,800.00            ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 2,800.00   รานสหปกรณการไฟฟา 2,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

 กฉ 8264 นครปฐม (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซอมรถยนต กจ 286 นครปฐม 1,248.69            ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,248.69   หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,248.69   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 จางทําคูมือปฏิบัติงาน ประจําป 2557 1,500.00            ตกลงราคา รานรักจัน Copy&Print 1,500.00   รานรักจัน Copy&Print 1,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

 ย 5242 นครปฐม (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซอมรถยนต กธ 2596 นครปฐม 11,490.73           ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 11,490.73  หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 11,490.73  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซอมแซมรถยนต กต 6495 นครปฐม 2,524.13            ตกลงราคา บจก.เชงกลการ 2,524.13   บจก.เชงกลการ 2,524.13   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซอมแซมรถยนต นค 1309 นครปฐม 11,116.23           ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 11,116.23  บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 11,116.23  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

กต 2080 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-ยางรถยนต 7,000.00            ตกลงราคา รานเพชรเกษมการยาง 7,000.00   รานเพชรเกษมการยาง 7,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กต 2080 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซอมแอรรถยนต กจ 286 นครปฐม 8 รายการ 25,400.00           ตกลงราคา รานมนัสชัยการไฟฟา 25,400.00  รานมนัสชัยการไฟฟา 25,400.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 2 รายการ 4,350.00            ตกลงราคา หจก.โลคอลคอม 4,350.00   หจก.โลคอลคอม 4,350.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-ยางรถยนต 23,600.00           ตกลงราคา รานเพชรเกษมการยาง 23,600.00  รานเพชรเกษมการยาง 23,600.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

 กฉ 8264 นครปฐม (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

16 ถายน้ํามันเครื่อง 1,510.84            ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,510.84   หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,510.84   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

 กฉ 8264 นครปฐม (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2556

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,900.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,900.00   บจก. นวประชา 6,900.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 162.86 ลิตร เบนซิน95 = 51.58 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 16,141.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 16,141.00  บจก. นวประชา 16,141.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 536.48 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 85-3016 นครปฐม 1,140.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,140.00   บจก. นวประชา 1,140.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 19,710.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 19,710.00  บจก. นวประชา 19,710.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 655.11 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,850.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,850.00   บจก. นวประชา 8,850.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 294.13 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ - ผามานปรับแสง 16,530.00           ตกลงราคา รานพัชรีย ดีไซน 16,530.00  รานพัชรีย ดีไซน 16,530.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซอมแซมรถยนต ย 5242 นครปฐม 12,848.56           ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 12,848.56  บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 12,848.56  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 จางทําโลรางวัล 9 รายการ 7,200.00            ตกลงราคา หสม.นิวชลิตา ถวยรางวัล 7,200.00   หสม.นิวชลิตา ถวยรางวัล 7,200.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 คาเชาหองประชุม 2,000.00            ตกลงราคา บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 2,000.00   บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 2,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 จางทําเอกสารฝกอบรม 3,000.00            ตกลงราคา ราน Job & Jet Print Xerox 3,000.00   ราน Job & Jet Print Xerox 3,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7 รายการ -ฝกอบรม 3,000.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,000.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ถายน้ํามันเครื่อง 1,368.53            ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,368.53   หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,368.53   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

 กธ 2596 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 จางเหมาบริการบํารุงรักษาตนไมฯ 63,000.00           ตกลงราคา นายบรรจง  ชีกวาง 63,000.00  นายบรรจง  ชีกวาง 63,000.00  มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน มกราคม - กันยายน 2557 (สวนการรับรองฯ)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  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 83.09 ลิตร เบนซิน95 = 50.29 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 8,230.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,230.00   บจก. นวประชา 8,230.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 273.54 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,540.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,540.00   บจก. นวประชา 8,540.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 282.89 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,450.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,450.00   บจก. นวประชา 9,450.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 314.08 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ถายน้ํามันเครื่อง 2,794.84            ตกลงราคา บจก.เอ็น เอส คารส 2,794.84   บจก.เอ็น เอส คารส 2,794.84   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

 กท 8631 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

นค 1309 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17 รายการ 9,446.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 9,446.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 9,446.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 9 รายการ 13,550.00           ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 13,550.00  รานไอที ไลฟ 13,550.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-แบตเตอรี่ 2,800.00            ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 2,800.00   รานสหปกรณการไฟฟา 2,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กต 6495 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซื้อวัสดุสนาม - ถุงนอน  1 รายการ 14,160.00           ตกลงราคา บจก. เอาทดอร อินโนเวชั่น 14,160.00  บจก. เอาทดอร อินโนเวชั่น 14,160.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 8,104.00            ตกลงราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 8,104.00   บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 8,104.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 6 รายการ 2,070.00            ตกลงราคา รานโชคชัย 2,070.00   รานโชคชัย 2,070.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3 รายการ 2,600.00            ตกลงราคา บจก.บีฟูดส เทรดดิ้ง อินเตอร 2,600.00   บจก.บีฟูดส เทรดดิ้ง อินเตอร 2,600.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 คาเชาหองประชุม 4,000.00            ตกลงราคา บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 4,000.00   บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 4,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

16 จางทําเอกสารฝกอบรม 1,500.00            ตกลงราคา ราน A ก็อปปเซนเตอร 1,500.00   ราน A ก็อปปเซนเตอร 1,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  2557

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

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ -ฝกอบรม 1,050.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,050.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,050.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 15,450.00           ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 15,450.00  รานไอที ไลฟ 15,450.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19 รายการ 16,347.00           ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 16,347.00  รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 16,347.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

20 ซอมยานพาหนะ 8,510.00            ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 8,510.00   รานสหปกรณการไฟฟา 8,510.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

ป 9004 เพชรบูรณ, กค 9597 เชียงราย, ณล 5073 กทม. (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

22 จางเหมาบริการขับรถยนต 38,933.42           ตกลงราคา นายสมโภช ดอนไพรออน 38,933.42  นายสมโภช ดอนไพรออน 38,933.42  มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน 3 กุมภาพันธ - มิถุนายน 2557 (สวนปองกันฯ)

23 จางเหมาบริการขับรถยนต 38,933.42           ตกลงราคา นายวรรณเลิศ ชีวังกูล 38,933.42  นายวรรณเลิศ ชีวังกูล 38,933.42  มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน 3 กุมภาพันธ - มิถุนายน 2557 (สวนปองกันฯ)

24 จางเหมาบริการขับรถยนต 38,933.42           ตกลงราคา นายเฉิลมพนธ มวงวงค 38,933.42  นายเฉิลมพนธ มวงวงค 38,933.42  มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน 3 กุมภาพันธ - มิถุนายน 2557 (สวนปองกันฯ)

25 จางเหมาบริการขับรถยนต 38,933.42           ตกลงราคา นายนพดล อุตสาหะ 38,933.42  นายนพดล อุตสาหะ 38,933.42  มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน 3 กุมภาพันธ - มิถุนายน 2557 (สวนปองกันฯ)

26 จางเหมาบริการขับรถยนต 38,933.42           ตกลงราคา นายนรงฤทธิ์ เดชจรูญ 38,933.42  นายนรงฤทธิ์ เดชจรูญ 38,933.42  มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน 3 กุมภาพันธ - มิถุนายน 2557 (สวนปองกันฯ)

27 จางเหมาบริการขับรถยนต 38,933.42           ตกลงราคา นายพิฃัย เตียงตั้ง 38,933.42  นายพิฃัย เตียงตั้ง 38,933.42  มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน 3 กุมภาพันธ - มิถุนายน 2557 (สวนปองกันฯ)

28 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 55,066.58           ตกลงราคา นางสาววรรณิศา เมืองนก 55,066.58  นางสาววรรณิศา เมืองนก 55,066.58  มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน 3 กุมภาพันธ - กันยายน 2557 (สวนปองกันฯ)

29 จางเหมาบริการขับรถยนต 38,933.42           ตกลงราคา นายนฤพล แซลิ้ม 38,933.42  นายนฤพล แซลิ้ม 38,933.42  มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน 3 กุมภาพันธ - มิถุนายน 2557 (สวนปองกันฯ)



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,900.00             ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,900.00   บจก. นวประชา 8,900.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 295.81 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12,800.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 12,800.00  บจก. นวประชา 12,800.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 425.45 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12,530.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 12,530.00  บจก. นวประชา 12,530.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 416.47 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,250.00             ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,250.00   บจก. นวประชา 8,250.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 274.19 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 คาเชาหองประชุม 3,000.00             ตกลงราคา บริษัท โกลเดนทซิตี้ ราชบุรี 3,000.00   บริษัท โกลเดนทซิตี้ ราชบุรี 3,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 จางทําเอกสารฝกอบรม 2,160.00             ตกลงราคา ราน A ก็อปปเซนเตอร 2,160.00   ราน A ก็อปปเซนเตอร 2,160.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8 รายการ -ฝกอบรม 2,033.00             ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,033.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,033.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ External HD 2,450.00             ตกลงราคา หจก.โลคอลคอม 2,450.00   หจก.โลคอลคอม 2,450.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 13,700.00           ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 13,700.00  รานไอที ไลฟ 13,700.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซอมรถยนต 26 รายการ 6,690.71             ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 6,690.71   หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 6,690.71   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กจ 286 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซอมรถยนต 8 รายการ 3,125.47             ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 3,125.47   หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 3,125.47   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กจ 286 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซอมรถยนต 33 รายการ 13,519.45           ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 13,519.45  หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 13,519.45  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

ณล 5073 กรุงเทพมหานคร (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-แบตเตอรี่ 2,800.00             ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 2,800.00   รานสหปกรณการไฟฟา 2,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

ย 1537 นครปฐม (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2557

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,200.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,200.00     บจก. นวประชา 6,200.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 172.82 ลิตร เบนซิน95 = 24.62 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,500.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,500.00     บจก. นวประชา 9,500.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 315.74 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 17,290.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 17,290.00   บจก. นวประชา 17,290.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 574.66 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,150.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,150.00     บจก. นวประชา 8,150.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 270.86 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซอมรถยนต 61 รายการ 47,197.70           ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 47,197.70   หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 47,197.70   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

ป 9004 เพชรบูรณ (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซอมรถยนต 26 รายการ 18,213.54           ตกลงราคา บจก.สิมออโต นครปฐมซิตี้ 18,213.54   บจก.สิมออโต นครปฐมซิตี้ 18,213.54   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กค 9597 เชียงราย (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซอมแซมรถยนต 20 รายการ 9,462.01            ตกลงราคา บจก.เชงกลการ 9,462.01     บจก.เชงกลการ 9,462.01     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กต 6495 นครปฐม (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 จางถายเอกสารสัมมนา 600.00               ตกลงราคา ราน A ก็อปปเซนเตอร 600.00       ราน A ก็อปปเซนเตอร 600.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ -ฝกอบรม 1,400.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,400.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,400.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซอมรถยนต 16 รายการ 14,449.28           ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 14,449.28   หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 14,449.28   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กฉ 8264 นครปฐม (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 จางทําปายนิทรรศการและโปสเตอร 6,240.00            ตกลงราคา บจก.เบญจวรรณ พริ้นติ้ง 6,240.00     บจก.เบญจวรรณ พริ้นติ้ง 6,240.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 3 รายการ 76,860.00           ตกลงราคา บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 76,860.00   บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 76,860.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซอมเครื่องทําความเย็นอาคารหองเย็น 22,470.00           ตกลงราคา บจก. เวสเทอรน คลูลิ่ง 22,470.00   บจก. เวสเทอรน คลูลิ่ง 22,470.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

เลขที่ นฐ 1825 (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ซอมรถยนต 6 รายการ 9,310.00            ตกลงราคา เทียรทองการชาง 9,310.00     เทียรทองการชาง 9,310.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

บล 4220 นครราชสีมา (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  2557

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 ซอมรถยนต 6 รายการ 2,878.30            ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 2,878.30     หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 2,878.30     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กจ 286 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17 รายการ 10,465.00           ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 10,465.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 10,465.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

17 เติมน้ํายาแอรรถยนต 550.00               ตกลงราคา รานโชคชัยการไฟฟา 550.00       รานโชคชัยการไฟฟา 550.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กต 2080 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 1,599,347.96       สอบราคา หจก.ที.ซี. สถาพร กรุป 33,651.50   หจก.ที.ซี. สถาพร กรุป 33,651.50   ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

จํานวน 18 รายการ  1/2557 (รายการที่ 2, 4 และ 15) (รายการที่ 2, 4 และ 15)

ลว.13 ก.พ.57 บจก.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 20,190.90   บจก.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 20,190.90   ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

(สวนปองกันฯ) (รายการที่ 12 และ 13) (รายการที่ 12 และ 13)

บจก.ฮิว แอนด เอนิ แลบ 849,584.00 บจก.ฮิว แอนด เอนิ แลบ 849,584.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

(รายการที่ 18) (รายการที่ 18)

บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 222,651.32 บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 222,651.32 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

(รายการที่ 3,5,6,7 และ 10) (รายการที่ 3,5,6,7 และ 10)

บจก.โปรนาวิน เอ็นเตอรไพรส 208,076.00 บจก.โปรนาวิน เอ็นเตอรไพรส 208,076.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

(รายการที่ 1,11,14 และ 16) (รายการที่ 1,11,14 และ 16)

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

เดือน มกราคม - มีนาคม 2557 (ฝายบริหารทั่วไป)

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

เดือน มกราคม - มีนาคม 2557 (ฝายบริหารทั่วไป)



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,600.00             ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,600.00   บจก. นวประชา 7,600.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 186.12 ลิตร เบนซิน95 = 49.25 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,900.00             ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,900.00   บจก. นวประชา 8,900.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 295.80 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12,390.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 12,390.00 บจก. นวประชา 12,390.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 411.81 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,700.00             ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,700.00   บจก. นวประชา 7,700.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 255.92 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 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

6 จางทําเอกสารฝกอบรม 1,326.00             ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 1,326.00   รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 1,326.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซอมรถยนต 10 รายการ 5,642.11             ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 5,642.11   หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 5,642.11   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กธ 2596 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซอมรถยนต 8 รายการ 3,414.91             ตกลงราคา บจก.สิมออโต นครปฐมซิตี้ 3,414.91   บจก.สิมออโต นครปฐมซิตี้ 3,414.91   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

นค 3630 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-ยางรถยนต 12,400.00           ตกลงราคา รานเพชรเกษมการยาง 12,400.00 รานเพชรเกษมการยาง 12,400.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

นค 3630 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซอมรถยนต 5 รายการ 1,118.15             ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 1,118.15   บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 1,118.15   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

ย 5242 นครปฐม (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 จางทําตรายาง 4 รายการ 580.00               ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 580.00      โรงพิมพสมสุขการพิมพ 580.00      ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  2557

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 4,400.00             ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,400.00   บจก. นวประชา 4,400.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 113.01 ลิตร เบนซิน95 = 24.38 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 3,600.00             ตกลงราคา บจก. นวประชา 3,600.00   บจก. นวประชา 3,600.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 119.64 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,820.00             ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,820.00   บจก. นวประชา 7,820.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 259.93 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

(ดีเซล 149.55 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

(ดีเซล 39.88 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

(ดีเซล 83.09 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

(ดีเซล 149.56 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

(ดีเซล 199.42 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 จางทําเอกสารประชุม 4,000.00             ตกลงราคา รานวาสินา Copy 4,000.00   รานวาสินา Copy 4,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 คาวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 500.00               ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 500.00      รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 500.00      ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 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

12 จางทําเอกสารฝกอบรม 3,000.00             ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 3,000.00   รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 3,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 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

14 จางทําเอกสารฝกอบรม 1,400.00             ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 1,400.00   รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 1,400.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 2,300.00             ตกลงราคา หจก.โลคอลคอม 2,300.00   หจก.โลคอลคอม 2,300.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2557

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 ซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 1,100.00             ตกลงราคา หจก.โลคอลคอม 1,100.00   หจก.โลคอลคอม 1,100.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลขทะเบียน 100000026525 (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

เดือน เมษายน - มิถุนายน 2557 (สวนศึกษาฯ)

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

เดือน เมษายน - มิถุนายน 2557 (สวนปองกันฯ)



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

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

(ดีเซล 139.59 ลิตร เบนซิน95 = 24.26 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12,200.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 12,200.00 บจก. นวประชา 12,200.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 405.46 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,310.00             ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,310.00   บจก. นวประชา 8,310.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 276.21 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10,480.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 10,480.00 บจก. นวประชา 10,480.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 348.30 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 คาเชาหองประชุม 4,000.00             ตกลงราคา บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 4,000.00   บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 4,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 จางทําเอกสารฝกอบรม 4,880.00             ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 4,880.00   รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 4,880.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ-รายการชุดไมคประชุม 59,406.40           ตกลงราคา บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส 59,406.40 บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส 59,406.40 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซอมรถยนต 4 รายการ 1,078.56             ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,078.56   หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,078.56   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กจ 286 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ 15,165.00           ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 15,165.00 รานไอที ไลฟ 15,165.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17 รายการ 11,759.00           ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 11,759.00 รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 11,759.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 928.00               ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 928.00      รานไอที ไลฟ 928.00      ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลขทะเบียน 100000025886 (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 2,820.00             ตกลงราคา บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 2,820.00   บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 2,820.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 จางทําวัสดุสํานักงาน 1 รายการ - ผามานปรับแสง 17,664.00           ตกลงราคา รานพัชรีย ดีไซน 17,664.00 รานพัชรีย ดีไซน 17,664.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-แบตเตอรี่ 2,500.00             ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 2,500.00   รานสหปกรณการไฟฟา 2,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

ณล 4220 นครราชสีมา (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 ซอมยานพาหนะ 9 รายการ 10,560.00           ตกลงราคา รานเทียรทองการชาง 10,560.00 รานเทียรทองการชาง 10,560.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กข 9614 ระนอง (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2557

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 24 รายการ 11,455.00           ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 11,455.00 รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 11,455.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ 12,555.00           ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 12,555.00 รานไอที ไลฟ 12,555.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ 17 รายการ 96,760.00           ตกลงราคา บจก.นําทิศไทย 96,760.00 บจก.นําทิศไทย 96,760.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

19 ซอมยานพาหนะ 6 รายการ 3,400.00             ตกลงราคา รานมนัสชัย การไฟฟา (โนช) 3,400.00   รานมนัสชัย การไฟฟา (โนช) 3,400.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

ณล 4220 นครราชสีมา (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

20 ซอมยานพาหนะ 4 รายการ 7,377.65             ตกลงราคา บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 7,377.65   บจก.สิมออโตนครปฐมซิตี้ 7,377.65   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กค 9597 เชียงราย (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

21 ซอมยานพาหนะ 7 รายการ 5,214.11             ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 5,214.11   หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 5,214.11   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

5ท 2598 เชียงใหม (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

22 ซอมยานพาหนะ 5 รายการ 1,660.00             ตกลงราคา รานมนัสชัย การไฟฟา (โนช) 1,660.00   รานมนัสชัย การไฟฟา (โนช) 1,660.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กค 9597 เชียงราย (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

23 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1 รายการ (ตูเย็น) 34,930.00           ตกลงราคา บริษัท ไทยวัฒนาแอร (นครปฐม) 34,930.00 บริษัท ไทยวัฒนาแอร (นครปฐม) 34,930.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

24 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 31 รายการ 99,330.00           ตกลงราคา บจก.ปนันทดา 99,330.00 บจก.ปนันทดา 99,330.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 99,050.00           ตกลงราคา รานสินนครเฟอรนิเจอร 99,050.00 รานสินนครเฟอรนิเจอร 99,050.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

26 จางเหมาบริการขับรถยนต 24,000.00           ตกลงราคา นายนฤพล แซลิ้ม 24,000.00 นายนฤพล แซลิ้ม 24,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 (สวนการรับรองฯ)

27 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 21,000.00           ตกลงราคา นางสาวชุติมน สิงหตากอง 21,000.00 นางสาวชุติมน สิงหตากอง 21,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 (สวนปองกันฯ)



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

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

(ดีเซล 236.55 ลิตร เบนซิน95 = 24.50 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10,800.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 10,800.00 บจก. นวประชา 10,800.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 360.10 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 13,880.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 13,880.00 บจก. นวประชา 13,880.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 462.41 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,408.00             ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,408.00   บจก. นวประชา 9,408.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 313.60 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 จางเหมาบริการขับรถยนต 24,000.00           ตกลงราคา นายเฉลิมพนธ มวงวงค 24,000.00 นายเฉลิมพนธ มวงวงค 24,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 (สวนปองกันฯ)

6 จางเหมาบริการขับรถยนต 24,000.00           ตกลงราคา นายคมสันต ธรรมประกอบ 24,000.00 นายคมสันต ธรรมประกอบ 24,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 (สวนปองกันฯ)

7 จางเหมาบริการขับรถยนต 24,000.00           ตกลงราคา นายปริญญา ทองอยู 24,000.00 นายปริญญา ทองอยู 24,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 (สวนปองกันฯ)

8 จางเหมาบริการขับรถยนต 24,000.00           ตกลงราคา นายนรงฤทธิ์ เดชจรูญ 24,000.00 นายนรงฤทธิ์ เดชจรูญ 24,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 (สวนปองกันฯ)

9 จางเหมาบริการขับรถยนต 24,000.00           ตกลงราคา นายเอกลักษณ เจเถื่อน 24,000.00 นายเอกลักษณ เจเถื่อน 24,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 (สวนปองกันฯ)

10 จางเหมาบริการขับรถยนต 24,000.00           ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ ภูระหงษ 24,000.00 นายณัฐวุฒิ ภูระหงษ 24,000.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 (สวนปองกันฯ)

11 จางเหมาบริการขับรถยนต 22,400.00           ตกลงราคา นายทนง เนียมเงิน 22,400.00 นายทนง เนียมเงิน 22,400.00 มีความเหมาะสมกับตําแหนง

วันที่ 8 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2557 (สวนปองกันฯ)

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

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 (ฝายบริหารทั่วไป)

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

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 (ฝายบริหารทั่วไป)

14 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 7,000.00             ตกลงราคา บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 7,000.00   บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 7,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 ซอมรถยนต 6 รายการ 1,463.76             ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,463.76   หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,463.76   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กฉ 8264 นครปฐม (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2557

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-ยางรถยนต 10,400.00           ตกลงราคา รานเพชรเกษมการยาง 10,400.00 รานเพชรเกษมการยาง 10,400.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

บว 5763 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 16,585.00           ตกลงราคา รานสินนครเฟอรนิเจอร 16,585.00 รานสินนครเฟอรนิเจอร 16,585.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 คาเชาหองประชุม 3,000.00             ตกลงราคา บจก.ริเวอรโฮเต็ล (ปฐม) 3,000.00   บจก.ริเวอรโฮเต็ล (ปฐม) 3,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

19 ซอมยานพาหนะ 8 รายการ 9,900.00             ตกลงราคา รานเทียรทองการชาง 9,900.00   รานเทียรทองการชาง 9,900.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

85-3016 นครปฐม (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 9,800.00             ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 9,800.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 9,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

21 จางทําเอกสารฝกอบรม 1,020.00             ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 1,020.00   รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 1,020.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

22 ซอมยานพาหนะ 8 รายการ 3,129.75             ตกลงราคา บจก.เชงกลการ 3,129.75   บจก.เชงกลการ 3,129.75   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กต 6495 นครปฐม (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 7,180.00             ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 7,180.00   รานไอที ไลฟ 7,180.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 4,600.00             ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 4,600.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 4,600.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

25 คาเชารถโดยสาร 75,000.00           ตกลงราคา บจก.โชคสวัสดีทรานสปอรต 75,000.00 บจก.โชคสวัสดีทรานสปอรต 75,000.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

26 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 1 รายการ 6,741.00             ตกลงราคา บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส 6,741.00   บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส 6,741.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

27 เติมน้ํายาแอรรถราชการ 1,000.00             ตกลงราคา รานมนัสชัยการไฟฟา 1,000.00   รานมนัสชัยการไฟฟา 1,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

นค 1309 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

28 คาเชาหองประชุม 5,000.00             ตกลงราคา บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 5,000.00   บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 5,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ -ฝกอบรม 480.00               ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 480.00      รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 480.00      ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

30 ซอมยานพาหนะ 5 รายการ 1,340.00             ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 1,340.00   รานสหปกรณการไฟฟา 1,340.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

บล 4220 นครราชสีมา (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

31 ซอมแซมรถยนต 5 รายการ 3,497.83             ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 3,497.83   บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 3,497.83   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

ย 5242 นครปฐม (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19



3 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป
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 166.96 ลิตร เบนซิน95 = 49 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,480.00             ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,480.00   บจก. นวประชา 9,480.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 260.46 ลิตร,น้ํามันเครื่อง 2 กล.) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 15,670.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 15,670.00 บจก. นวประชา 15,670.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 523.29 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,050.00             ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,050.00   บจก. นวประชา 7,050.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 235.41 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อเวชภัณฑ 1 รายการ 72,000.00           ตกลงราคา บจก.นําทิศไทย 72,000.00 บจก.นําทิศไทย 72,000.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 2 รายการ 10,000.00           ตกลงราคา หจก.บีเวลลฟารมาแอนดอีควิปเมนท 10,000.00 หจก.บีเวลลฟารมาแอนดอีควิปเมนท 10,000.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซอมประตูโรงเก็บพัสดุ 3 รายการ 20,900.00           ตกลงราคา ราน ป. เจริญชัยโลหะกิจ 20,900.00 ราน ป. เจริญชัยโลหะกิจ 20,900.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

นฐ 2342 (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 จางทําปายไวนิล 2 รายการ 2,100.00             ตกลงราคา รานหนึ่งโฆษณา 2,100.00   รานหนึ่งโฆษณา 2,100.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 3,170.00             ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,170.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,170.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝกอบรม) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 1,800.00             ตกลงราคา รานปฐมประทีป 1,800.00   รานปฐมประทีป 1,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 13,190.00           ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 13,190.00 รานไอที ไลฟ 13,190.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 27,300.00           ตกลงราคา รานสินนครเฟอรนิเจอร 27,300.00 รานสินนครเฟอรนิเจอร 27,300.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 จางถายเอกสารฝกอบรม 2,500.00             ตกลงราคา ราน A ก็อปปเซ็นเตอร 2,500.00   ราน A ก็อปปเซ็นเตอร 2,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 2,600.00             ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,600.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,600.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝกอบรม) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 คาเชาหองประชุม 4,500.00             ตกลงราคา บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 4,500.00   บริษัท โรงแรมเวล จํากัด 4,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  2557

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 1 รายการ - กระเปาเอกสาร 60,600.00           ตกลงราคา รานปวีณา การเมนท 60,600.00 รานปวีณา การเมนท 60,600.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝกอบรม) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

17 จางถายเอกสารฝกอบรม 3,030.00             ตกลงราคา ราน A ก็อปปเซ็นเตอร 3,030.00   ราน A ก็อปปเซ็นเตอร 3,030.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10 รายการ 4,072.00             ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 4,072.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 4,072.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 3,015.00             ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 3,015.00   รานไอที ไลฟ 3,015.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

20 ซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 1,928.00             ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 1,928.00   รานไอที ไลฟ 1,928.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลขทะเบียน 100000027249 (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

21 จางทําตรายาง  17  รายการ 1,700.00             ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 1,700.00   โรงพิมพสมสุขการพิมพ 1,700.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 1,590.00             ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 1,590.00   รานไอที ไลฟ 1,590.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ - หมึก Fax 1,390.00             ตกลงราคา บจก.ไทยวัฒนาแอร (นครปฐม) 1,390.00   บจก.ไทยวัฒนาแอร (นครปฐม) 1,390.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป)

24 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-แบตเตอรี่ 3,100.00             ตกลงราคา รานมนัสชัยการไฟฟา 3,100.00   รานมนัสชัยการไฟฟา 3,100.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กจ 286 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

25 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

26 จางทําเอกสารฝกอบรม 900.00               ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 900.00      รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 900.00      ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

27 จางทําตรายาง  4  รายการ 520.00               ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 520.00      โรงพิมพสมสุขการพิมพ 520.00      ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 6,780.00             ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 6,780.00   รานไอที ไลฟ 6,780.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 1,980.00             ตกลงราคา รานโชคชัย 1,980.00   รานโชคชัย 1,980.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 2,916.00             ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 2,916.00   รานไอที ไลฟ 2,916.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19



3 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป
งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

31 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 57,980.00           ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 57,980.00 รานไอที ไลฟ 57,980.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

32 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 28,990.00           ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 28,990.00 รานไอที ไลฟ 28,990.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

33 ซอมแซมรถยนต 10 รายการ 17,459.19           ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 17,459.19 บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 17,459.19 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

นค 1309 นครปฐม (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19
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