
1 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,620.00      7,620.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,620.00     บจก. นวประชา 7,620.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 179/2558

(ดีเซล 294.90 ลิตร, เบนซิน95 = 29.39 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 ก.ค.58

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 4,500.00      4,500.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,500.00     บจก. นวประชา 4,500.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 180/2558

(ดีเซล 194.91 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 ก.ค.58

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11,807.00     11,807.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 11,807.00   บจก. นวประชา 11,807.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 181/2558

(ดีเซล 513.59 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 ก.ค.58

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,790.00      7,790.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,790.00     บจก. นวประชา 7,790.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 182/2558

(ดีเซล 336.62 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 ก.ค.58

5 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ 4,990.00      4,990.00      ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 4,990.00     รานไอที ไลฟ 4,990.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 203/2558

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 ก.ย.58

6 ซอมแซมยานพาหนะ 4 รายการ 4,950.00      4,950.00      ตกลงราคา นายกฤตภัค รัตนวัน 4,950.00     นายกฤตภัค รัตนวัน 4,950.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 204/2558

5ท 2598 เชียงใหม (สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 ก.ย.58

7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ (ยางรถยนต) 10,200.00     10,200.00     ตกลงราคา รานเพชรเกษมการยาง 10,200.00   รานเพชรเกษมการยาง 10,200.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 205/2558

85 3016 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 9 ก.ย.58

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ (ตูเอกสาร) 14,800.00     14,800.00     ตกลงราคา รานสินนครเฟอรนิเจอร 14,800.00   รานสินนครเฟอรนิเจอร 14,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 206/2558

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 9 ก.ย.58

9 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) 13,268.00     13,268.00     ตกลงราคา บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส 13,268.00   บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส 13,268.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 207/2558

ไมคประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 9 ก.ย.58

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 3,660.00      3,660.00      ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,660.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,660.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 208/2558

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 10 ก.ย.58

11 ซอมแซมยานพาหนะ 13 รายการ 4,377.37      4,377.37      ตกลงราคา บจก.เชงกลการ 4,377.37     บจก.เชงกลการ 4,377.37     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 209/2558

กต 6495 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 10 ก.ย.58

12 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ 2,450.00      2,450.00      ตกลงราคา นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 2,450.00     นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 2,450.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 210/2558

หมายเลขครุภัณฑ 06147-01-051-002/37 (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 10 ก.ย.58

13 จางทําเอกสาร 1 รายการ 14,000.00     14,000.00     ตกลงราคา รานเอกอปปเซนเตอร 14,000.00   รานเอกอปปเซนเตอร 14,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 211/2558

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 14 ก.ย.58

14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ (ยางรถยนต) 33,000.00     33,000.00     ตกลงราคา รานเพชรเกษมการยาง 33,000.00   รานเพชรเกษมการยาง 33,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 212/2558

85 4488 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 14 ก.ย.58

15 ซอมแซมระบบประปา 23,500.00     23,500.00     ตกลงราคา นายไชยรัตน ชาวนาวิก 23,500.00   นายไชยรัตน ชาวนาวิก 23,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 213/2558

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 14 ก.ย.58

16 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ (ยางรถยนต) 19,800.00     19,800.00     ตกลงราคา รานเพชรเกษมการยาง 19,800.00   รานเพชรเกษมการยาง 19,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 214/2558

กฉ 8264 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 17 ก.ย.58

17 ซอมแซมยานพาหนะ 7 รายการ 6,200.00      6,200.00      ตกลงราคา รานตน เซอรวิส 6,200.00     รานตน เซอรวิส 6,200.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 215/2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2558

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 กันยายน 2558
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง



2 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

กต 2080 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 17 ก.ย.58

18 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ -แท็บเล็ต 225,000.00   225,000.00   ตกลงราคา รานเค แอล เอส เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 225,000.00 รานเค แอล เอส เซอรวิส แอนด ซัพพ 225,000.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 216/2558

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 22 ก.ย.58

19 ซื้อวัสดุกอสราง 1 รายการ - ปมน้ํา 4,950.00      4,950.00      ตกลงราคา หจก. ยงเชียงเส็ง 1991 4,950.00     หจก. ยงเชียงเส็ง 1991 4,950.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 217/2558

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 22 ก.ย.58

20 ซอมแซมสิ่งกอสราง-ประตู 4,000.00      4,000.00      ตกลงราคา นายไชยรัตน ชาวนาวิก 4,000.00     นายไชยรัตน ชาวนาวิก 4,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 215/2558

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 17 ก.ย.58

21 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1 รายการ กลองอินฟาเรส 4,500.00      4,500.00      ตกลงราคา รานธนภัทร 4,500.00     รานธนภัทร 4,500.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 219/2558

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 22 ก.ย.58

24 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ จํานวน 11 รายการ 348,930.00   348,930.00   สอบราคา หจก.บี เวลล ฟารมา แอนด อีควิปเมนท 297,630.00 หจก.บี เวลล ฟารมา แอนด อีควิปเมนท 297,630.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง บ 7/2558

ส 8/2558 (รายการที่ 1,2,5,6,8,9 และ 10) ลว. 1 ก.ย.58

ลว.10 ส.ค. 58 บจก. โปร นาวิน เอ็นเตอรไพรส 50,470.00   บจก. โปร นาวิน เอ็นเตอรไพรส 50,470.00   ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง บ 8/2558

(สวนสุขภาพสัตว) (รายการที่ 3,4,7 และ 11) ลว. 1 ก.ย.58

24 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ จํานวน 11 รายการ 992,710.00   992,710.00   e-bidding หจก.บี เวลล ฟารมา แอนด อีควิปเมนท 879,870.00 หจก.บี เวลล ฟารมา แอนด อีควิปเมนท 879,870.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง บ 9/2558

e 9/2558 (รายการที่ 1,2,3,5,6,7 และ 10) ลว. 29 ก.ย.58

ลว.11 ก.ย. 58 บจก. โปร นาวิน เอ็นเตอรไพรส 60,340.00   บจก. โปร นาวิน เอ็นเตอรไพรส 60,340.00   ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง บ 10/2558

(สวนสุขภาพสัตว) (รายการที่ 4 และ 9) ลว. 29 ก.ย.58

บจก. โปร นาวิน เอ็นเตอรไพรส 52,500.00   บจก. โปร นาวิน เอ็นเตอรไพรส 52,500.00   ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง บ 11/2558

(รายการที่ 8 และ 11) ลว. 29 ก.ย.58



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 42,000.00           ตกลงราคา นายภาคภูมิ จิ๋วแกว 42,000.00  นายภาคภูมิ จิ๋วแกว 42,000.00  มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558 (สวนปองกันฯ)

2 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 35,000.00           ตกลงราคา นางสาวศิริลักษณ เชื้อสายมธุรส 35,000.00  นางสาวศิริลักษณ เชื้อสายมธุรส 35,000.00  มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน พฤศจิกายน 2557 - มีนาคม 2558 (สวนปองกันฯ)

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

เดือน ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557 (ฝายบริหารทั่วไป)

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

เดือน ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557 (ฝายบริหารทั่วไป)

5 จางเหมาบริการขับรถยนต 48,000.00           ตกลงราคา นายเฉลิมศักดิ์  ภูแกว 48,000.00  นายเฉลิมศักดิ์  ภูแกว 48,000.00  มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558 (สวนการรับรองฯ)

6 จางเหมาบริการขับรถยนต 48,000.00           ตกลงราคา นายนฤพล แซลิ้ม 48,000.00  นายนฤพล แซลิ้ม 48,000.00  มีความเหมาะสมกับตําแหนง

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 (สวนการรับรองฯ)

7 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 12,000.00           ตกลงราคา บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 12,000.00  บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 12,000.00  ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม 2557

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

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

(ดีเซล 139.04 เบนซิน95 = 27.86 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

(ดีเซล 105.13 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

(ดีเซล 159.39 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

(ดีเซล 104.10 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซอมครุภัณฑไฟฟา 2 รายการ 590.15                กรณีพิเศษ การไฟฟาสวนภูมิภาค จ.นครปฐม 590.15          การไฟฟาสวนภูมิภาค จ.นครปฐม 590.15          ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 0614-04-029-001/35 (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซอมรถยนต 6 รายการ 5,191.64              ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 5,191.64       หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 5,191.64       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กฉ 8264 นครปฐม (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซอมคอมพิวเตอร 1 รายการ 428.00                ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 428.00          รานไอที ไลฟ 428.00          ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 1607-01-11-007-0037/44 (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 ชุด 15,000.00            ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 15,000.00      รานไอที ไลฟ 15,000.00      ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 13,800.00            ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 13,800.00      รานไอที ไลฟ 13,800.00      ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 จางถายเอกสาร 1 รายการ 3,150.00              ตกลงราคา ราน A กอปปเซนเตอร 3,150.00       ราน A กอปปเซนเตอร 3,150.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซอมคอมพิวเตอร 3 รายการ 3,014.00              ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 3,014.00       รานไอที ไลฟ 3,014.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลขทะเบียน 100000027246 (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซอมหองเย็นอาคารเก็บวัคซีน 5 รายการ 16,585.00            ตกลงราคา บจก.เวสเทอรน คูลลิ่ง 16,585.00      บจก.เวสเทอรน คูลลิ่ง 16,585.00      ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลขทะเบียน 100000016223 (สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซอมรถยนต 8 รายการ 14,200.00            ตกลงราคา รานเทียรทองการชาง 14,200.00      รานเทียรทองการชาง 14,200.00      ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กข 9614 ระนอง (สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ครุภัณฑวิทยาศาสตร 1 รายการ 34,500.00            ตกลงราคา บจก.แล็บลีดเดอร 34,500.00      บจก.แล็บลีดเดอร 34,500.00      ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

เครื่องปนฮีมาโตคริต (สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ (ฝกอบรม) 1,000.00              ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,000.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

16 จางถายเอกสาร 1 รายการ 2,500.00              ตกลงราคา ราน A กอปปเซนเตอร 2,500.00       ราน A กอปปเซนเตอร 2,500.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน 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 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการ 2,463,000.00        ประกวดราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 2,316,000.00 บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 2,316,000.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

e 1/2558

ลว.10 พ.ย. 57

(สวนปองกันฯ)



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,400.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,400.00       บจก. นวประชา 9,400.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 284.36 เบนซิน95 = 28.33 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,200.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,200.00       บจก. นวประชา 8,200.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 287.08 ลิตร) (สวนปองกันฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 15,920.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 15,920.00     บจก. นวประชา 15,920.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 539.51 ลิตร) (สวนการรับรองฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,240.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,240.00       บจก. นวประชา 9,240.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 312.95 ลิตร) (สวนศึกษาฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ (ฝกอบรม) 1,050.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,050.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,050.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 จางถายเอกสาร 1 รายการ 600.00               ตกลงราคา ราน A กอปปเซนเตอร 600.00         ราน A กอปปเซนเตอร 600.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 จางทําตรายาง 7 รายการ 1,400.00            ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 1,400.00       โรงพิมพสมสุขการพิมพ 1,400.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ครุภัณฑวิทยาศาสตร 1 รายการ 39,000.00           ตกลงราคา บจก.แล็บลีดเดอร 39,000.00     บจก.แล็บลีดเดอร 39,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กลองจุลทรรศน 1 เครื่อง (สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซอมรถยนต 8 รายการ 12,300.00           ตกลงราคา รานเทียรทองการชาง 12,300.00     รานเทียรทองการชาง 12,300.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

5ท 2598 เชียงใหม (สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 รายการ 1,989.00            ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 1,989.00       รานไอที ไลฟ 1,989.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

หมายเลข 100000027247 (สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 จางทําตรายาง 7 รายการ 440.00               ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 440.00         โรงพิมพสมสุขการพิมพ 440.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 11,170.00           ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 11,170.00     รานไอที ไลฟ 11,170.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 10,100.00           ตกลงราคา รานสินนคร เฟอรนิเจอร 10,100.00     รานสินนคร เฟอรนิเจอร 10,100.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26 รายการ 10,758.00           ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 10,758.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 10,758.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 จางทําโลรางวัล 2 รายการ 5,400.00            ตกลงราคา หสม.นิวชลิตาถวยรางวัล 5,400.00       หสม.นิวชลิตาถวยรางวัล 5,400.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 13,140.00           ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 13,140.00     รานไอที ไลฟ 13,140.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม 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 คาเชาหองประชุม 3,000.00            ตกลงราคา โรงแรมเวล 3,000.00       โรงแรมเวล 3,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 จางถายเอกสาร 1 รายการ 4,284.00            ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 4,284.00       รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 4,284.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

19 จางทําตรายาง 4 รายการ 450.00               ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 450.00         โรงพิมพสมสุขการพิมพ 450.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

20 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 1 รายการ 738,000.00         สอบราคา บจก.วิกรมวาณิช 738,000.00    บจก.วิกรมวาณิช 738,000.00    ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

ส 1/2558

ลว.26 พ.ย. 57

(สวนสุขภาพสัตว)

21 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 1,094,607.75       สอบราคา หจก.ที.ซี. สถาพร กรุป 30,816.00     หจก.ที.ซ.ี สถาพร กรุป 30,816.00     ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

จํานวน 21 รายการ ส 2/2558 (รายการที่ 1, และ 13) (รายการที่ 1, และ 13)

ลว.9 ธ.ค. 57 บจก.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 81,213.00     บจก.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 81,213.00     ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

(สวนสุขภาพสัตว) (รายการที่ 14 ) (รายการที่ 14 )

บจก.โปรนาวิน เอ็นเตอรไพรส 794,107.00    บจก.โปรนาวิน เอ็นเตอรไพรส 794,107.00    ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง

(รายการที่ 2,4,6,7,8,15,16,17,18,19,20 และ 21) (รายการที่ 2,4,6,7,8,15,16,17,18,19,20 และ 21)



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 8,700.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,700.00       บจก. นวประชา 8,700.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 273.53 เบนซิน95 = 30.03 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง,เปลี่ยนไสกรอง 1,300.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,300.00       บจก. นวประชา 1,300.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

บว 5763 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 14,150.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 14,150.00     บจก. นวประชา 14,150.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 512.09 ลิตร) (สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,680.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,680.00       บจก. นวประชา 8,680.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 310.56 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 13,200.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 13,200.00     บจก. นวประชา 13,200.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 477.86 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ-แบตเตอรี่ 3,400.00            ตกลงราคา รานมนัสชัยการไฟฟา 3,400.00       รานมนัสชัยการไฟฟา 3,400.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

นค 1309 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซอมรถยนต 12 รายการ 9,029.73            ตกลงราคา บจก. เชงกลการ 9,029.73       บจก. เชงกลการ 9,029.73       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กต 6495 นครปฐม (สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8 รายการ 7,751.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 7,751.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 7,751.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15 รายการ 12,686.00           ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 12,686.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 12,686.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7 รายการ 3,000.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,000.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 6,040.00            ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 6,040.00       รานไอที ไลฟ 6,040.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 8 รายการ 3,000.00            ตกลงราคา รานโชคชัย 3,000.00       รานโชคชัย 3,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซอมรถยนต 4 รายการ 1,611.42            ตกลงราคา บจก. ช.เอราวัณ มอเตอร นครปฐม 1,611.42       บจก. ช.เอราวัณ มอเตอร นครปฐม 1,611.42       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

นค 3630 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 จางทําโลรางวัล 2 รายการ 3,600.00            ตกลงราคา หสม.นิวชลิตา ถวยรางวัล 3,600.00       หสม.นิวชลิตา ถวยรางวัล 3,600.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2558

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



1 แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) บาท บาท โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,690.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,690.00       บจก. นวประชา 5,690.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 183.29 เบนซิน95 = 34.49 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12,400.00           ตกลงราคา บจก. นวประชา 12,400.00     บจก. นวประชา 12,400.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 483.32 ลิตร) (สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

3 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง,เปลี่ยนไสกรอง 2,400.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 2,400.00       บจก. นวประชา 2,400.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

บว 5763 นครปฐม (สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

(ดีเซล 240.39 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,770.00            ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,770.00       บจก. นวประชา 8,770.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ดีเซล 338.03 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

6 จางทําตรายาง 11 รายการ 1,080.00            ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 1,080.00       โรงพิมพสมสุขการพิมพ 1,080.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10 รายการ 2,690.00            ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,690.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,690.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

8 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 5 รายการ 2,770.00            ตกลงราคา รานเต็กอังเภสัช 2,770.00       รานเต็กอังเภสัช 2,770.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

9 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 4 รายการ 2,120.00            ตกลงราคา รานทายางฟารมชอพ 2,120.00       รานทายางฟารมชอพ 2,120.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 5 รายการ 2,770.00            ตกลงราคา บจก.ทีพีพี เวทดรักส 2,770.00       บจก.ทีพีพี เวทดรักส 2,770.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 3 รายการ 2,770.00            ตกลงราคา รานทามวงยาสัตว 2,770.00       รานทามวงยาสัตว 2,770.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 5 รายการ 2,620.00            ตกลงราคา หจก.พรชัยอินเตอรเทรด 2,620.00       หจก.พรชัยอินเตอรเทรด 2,620.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

13 ซอมรถยนต 25 รายการ 28,379.61           ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 28,379.61     หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 28,379.61     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

ณล 5073 กทม. (สวนสุขภาพฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 8 รายการ 3,190.00            ตกลงราคา รานวาสินการเกษตร 3,190.00       รานวาสินการเกษตร 3,190.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

15 ซอมรถยนต 2 รายการ 1,248.69            ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,248.69       หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,248.69       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กฉ 8264 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

16 ซอมรถยนต 12 รายการ 4,599.93            ตกลงราคา บจก.โตโยตา ผูจําหนายโตโยตา 4,599.93       บจก.โตโยตา ผูจําหนายโตโยตา 4,599.93       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2558

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

ย 5242 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

17 คาเชาอุปกรณ 3 รายการ 94,500.00           ตกลงราคา นายอนันต สิงขร 94,500.00     นายอนันต สิงขร 94,500.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

18 ซอมรถยนต 6 รายการ 1,214.45            ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,214.45       หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 1,214.45       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535

กธ 2596 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

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

เดือน มกราคม - มีนาคม 2558 (ฝายบริหารทั่วไป)



1 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 4,870.00      4,870.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,870.00     บจก. นวประชา 4,870.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 53/2558

(ดีเซล 150.38 เบนซิน95 = 29.82 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 ม.ค.58

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,900.00      5,900.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,900.00     บจก. นวประชา 5,900.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 54/2558

(ดีเซล 225.17 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 ม.ค.58

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12,230.00     12,230.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 12,230.00   บจก. นวประชา 12,230.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 55/2558

(ดีเซล 466.81 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 ม.ค.58

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12,010.00     12,010.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 12,010.00   บจก. นวประชา 12,010.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 56/2558

(ดีเซล 459.69 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 ม.ค.58

5 ซอมรถยนต 5 รายการ 1,602.00      1,602.00      ตกลงราคา บจก. เอ็น เอส คารส 1,602.00     บจก. เอ็น เอส คารส 1,602.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 74/2558

กท 8631 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.3 มี.ค.58

6 ซอมรถยนต 14  รายการ 27,495.79     27,495.79     ตกลงราคา บจก.เอราวัณ มอเตอรนครปฐม 27,495.79   บจก.เอราวัณ มอเตอรนครปฐม 27,495.79   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 75/2558

กข 9614 ระนอง (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 6 มี.ค.58

7 ซื้อวัสดุกีฬา 3 รายการ 4,020.00      4,020.00      ตกลงราคา นางกรกต ศรีทาว 4,020.00     นางกรกต ศรีทาว 4,020.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 76/2558

คาใชจายในการจัดงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 12 (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 9 มี.ค.58

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 32 รายการ 13,411.00     13,411.00     ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 13,411.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 13,411.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 77/2558

คาใชจายในการจัดงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 12 (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 9 มี.ค.58

9 จางเหมาทําถวยรางวัล 2 รายการ 70,000.00     70,000.00     ตกลงราคา รานนครปฐมถวยรางวัล 70,000.00   รานนครปฐมถวยรางวัล 70,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 78/2558

คาใชจายในการจัดงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 12 (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 10 มี.ค.58

10 จางเหมาทําโปสเตอร 1 รายการ 44,000.00     44,000.00     ตกลงราคา บจก.โชคดี พริ้นติ้ง 44,000.00   บจก.โชคดี พริ้นติ้ง 44,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 79/2558

คาใชจายในการจัดงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 12 (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 10 มี.ค.58

11 คาตกแตงสถานที่ 92,500.00     92,500.00     ตกลงราคา พี เอ็น อารต แอนด ดีไซน 92,500.00   พี เอ็น อารต แอนด ดีไซน 92,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 80/2558

คาใชจายในการจัดงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 12 (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 10 มี.ค.58

12 จางเหมาทําแผนพับ 1 รายการ 15,040.00     15,040.00     ตกลงราคา นางวราภรณ ไชยขันธ 15,040.00   นางวราภรณ ไชยขันธ 15,040.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 81/2558

คาใชจายในการจัดงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 12 (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 มี.ค.58

13 จางเหมาทําผาคลุมแพะ 4 รายการ 4,800.00      4,800.00      ตกลงราคา นางอนุรีย จันทโคตร 4,800.00     นางอนุรีย จันทโคตร 4,800.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 82/2558

คาใชจายในการจัดงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 12 (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 มี.ค.58

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 8,370.00      8,370.00      ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 8,370.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 8,370.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 83/2558

คาใชจายในการจัดงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 12 (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 มี.ค.58

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ 11,725.00     11,725.00     ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 11,725.00   รานไอที ไลฟ 11,725.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 84/2558

คาใชจายในการจัดงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 12 (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 มี.ค.58

16 จางเหมาถายเอกสาร 45,000.00     45,000.00     ตกลงราคา ราน A กอปปเซนเตอร 45,000.00   ราน A กอปปเซนเตอร 45,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 85/2558

คาใชจายในการจัดงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 12 (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 มี.ค.58

17 ซื้อวัสดุกอสราง 15 รายการ 30,959.99     30,959.99     ตกลงราคา รานวงคเจริญหนองตากยา 30,959.99   รานวงคเจริญหนองตากยา 30,959.99   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 86/2558

คาใชจายในการจัดงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 12 (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 มี.ค.58

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

วันที่ 31 มีนาคม 2558

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2558



2 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

18 จางเหมาทําปายไวนิล 10 รายการ 40,938.20     40,938.20     ตกลงราคา บจก.ซัน แพคเกจจิ้ง 40,938.20   บจก.ซัน แพคเกจจิ้ง 40,938.20   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 87/2558

คาใชจายในการจัดงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 12 (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 มี.ค.58

19 คาจางทําเอกสาร 960.00         960.00         ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 960.00       รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 960.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 88/2558

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 23 มี.ค.58

20 คาเชาหองประชุม 6,000.00      6,000.00      ตกลงราคา โรงแรมเวล 6,000.00     โรงแรมเวล 6,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 89/2558

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 23 มี.ค.58

21 คาจางทําเอกสาร 1,100.00      1,100.00      ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 1,100.00     รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 1,100.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 90/2558

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 23 มี.ค.58

22 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย 1 รายการ 58,800.00     58,800.00     ตกลงราคา บจก.วิกรมวาณิช 58,800.00   บจก.วิกรมวาณิช 58,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 91/2558

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 30 มี.ค.58

23 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 1 รายการ 30,000.00     29,400.00     ตกลงราคา บจก.วิกรมวาณิช 1,100.00     บจก.วิกรมวาณิช 1,100.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 92/2558

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 30 มี.ค.58

24 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 42,000.00     42,000.00     ตกลงราคา นางสาวชไมพร หาแสน 42,000.00   นางสาวชไมพร หาแสน 42,000.00   มีความเหมาะสมกับตําแหนง ส. 13/2558

เดือน เมษายน - กันยายน 2558 (สวนสุขภาพสัตว) ลว. 23 มี.ค.58

25 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 42,000.00     42,000.00     ตกลงราคา นางสาวศิริลักษณ เชื้อสายมธุรส 42,000.00   นางสาวศิริลักษณ เชื้อสายมธุรส 42,000.00   มีความเหมาะสมกับตําแหนง ส. 14/2558

เดือน เมษายน - กันยายน 2558 (สวนสุขภาพสัตว) ลว. 23 มี.ค.58

26 จางเหมาบริการทําความสะอาด 42,000.00     42,000.00     ตกลงราคา นางชาดา สนิทปญญาวุโธ 42,000.00   นางชาดา สนิทปญญาวุโธ 42,000.00   มีความเหมาะสมกับตําแหนง ส. 15/2558

เดือน เมษายน - กันยายน 2558 (ฝายบริหารทั่วไป) ลว. 23 มี.ค.58

27 จางเหมาบริการขับรถยนต 48,000.00     48,000.00     ตกลงราคา นายสรายุทธ แกววิลัย 48,000.00   นายสรายุทธ แกววิลัย 48,000.00   มีความเหมาะสมกับตําแหนง ส. 16/2558

เดือน เมษายน - กันยายน 2558 (ฝายบริหารทั่วไป) ลว. 23 มี.ค.58

28 จางเหมาบริการขับรถยนต 48,000.00     48,000.00     ตกลงราคา นายเฉลิมศักดิ์  ภูแกว 48,000.00   นายเฉลิมศักดิ์  ภูแกว 48,000.00   มีความเหมาะสมกับตําแหนง ส. 17/2558

เดือน เมษายน - กันยายน 2558 (สวนมาตรฐานฯ) ลว. 23 มี.ค.58

29 จางเหมาบริการขับรถยนต 48,000.00     48,000.00     ตกลงราคา นายนฤพล แซลิ้ม 48,000.00   นายนฤพล แซลิ้ม 48,000.00   มีความเหมาะสมกับตําแหนง ส. 18/2558

เดือน เมษายน - กันยายน 2558 (สวนมาตรฐานฯ) ลว. 23 มี.ค.58

30 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 12,000.00     12,000.00     ตกลงราคา บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 12,000.00   บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 12,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 บ 4/2558

เดือน เมษายน - กันยายน 2558 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 23 มี.ค.58

31 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 191,745.00   310,500.00   สอบราคา บจก.วิกรมวาณิช 33,000.00   บจก.วิกรมวาณิช 33,000.00   ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส 19/2558

จํานวน 6 รายการ ส 3/2558 (รายการที่ 1 ) ลว. 30 มี.ค.58

ลว.23 ก.พ. 58 บจก.โปรนาวิน เอ็นเตอรไพรส 277,500.00 บจก.โปรนาวิน เอ็นเตอรไพรส 277,500.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส. 20/2558

(สวนสุขภาพสัตว) (รายการที่ 2,4,5 และ 6) ลว. 30 มี.ค.58

32 เชาเต็นท ในการจัดงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 12 199,020.00   196,000.00   สอบราคา บจก.สยามชัยอลูมิเนียมและผาใบ 196,000.00 บจก.สยามชัยอลูมิเนียมและผาใบ 196,000.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง บ 3/2558

ส 4/2558 ลว. 10 มี.ค.58

ลว.24 ก.พ. 58

(สวนสุขภาพสัตว)



1 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,200.00      6,200.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,200.00     บจก. นวประชา 6,200.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 70/2558

(ดีเซล 161.47 เบนซิน95 = 63.94 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.27 ก.พ.58

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12,500.00     12,500.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 12,500.00   บจก. นวประชา 12,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 71/2558

(ดีเซล 430.87 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.27 ก.พ.58

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10,340.00     10,340.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 10,340.00   บจก. นวประชา 10,340.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 72/2558

(ดีเซล 383.73 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.27 ก.พ.58

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10,270.00     10,270.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 10,270.00   บจก. นวประชา 10,270.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 73/2558

(ดีเซล 384.39 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.27 ก.พ.58

5 ซอมรถยนต 15  รายการ 14,850.00     14,850.00     ตกลงราคา รานมนัสชัยการไฟฟา 14,850.00   รานมนัสชัยการไฟฟา 14,850.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 97/2558

กข 9614 ระนอง (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 3 เม.ย.58

6 ซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 รายการ 1,828.00      1,828.00      ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 1,828.00     รานไอที ไลฟ 1,828.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 98/2558

หมายเลขครุภัณฑ 1607-13-10-010-0061/55 (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 7 เม.ย.58

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 2,900.00      2,900.00      ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 2,900.00     รานไอที ไลฟ 2,900.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 99/2558

(สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 9 เม.ย.58

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7 รายการ 2,010.00      2,010.00      ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,010.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,010.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 100/2558

(สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 9 เม.ย.58

9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ (แบตเตอรี่) 2,500.00      2,500.00      ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 2,500.00     รานสหปกรณการไฟฟา 2,500.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 101/2558

5ท 2598 เชียงใหม (สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 17 เม.ย.58

10 ซอมรถยนต 12  รายการ 2,922.17      2,922.17      ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 2,922.17     หจก.ตั้งเซียฮวด 2,922.17     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 102/2558

กจ 286 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 20 เม.ย.58

11 เติมน้ํายาแอร 400.00         400.00         ตกลงราคา รานโชคชัยการไฟฟา 400.00       รานโชคชัยการไฟฟา 400.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 103/2559

กต 2080 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 20 เม.ย.58

12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ (แบตเตอรี่) 2,700.00      2,700.00      ตกลงราคา รานมนัสชัยการไฟฟา 2,700.00     รานมนัสชัยการไฟฟา 2,700.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 104/2558

กข 9614 ระนอง (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 20 เม.ย.58

13 ซอมรถยนต 18  รายการ 19,648.41     19,648.41     ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 19,648.41   บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 19,648.41   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 105/2558

ย 5242 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 27 เม.ย.58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2558

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 เมษายน 2558
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง



1 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 4,750.00      4,750.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,750.00     บจก. นวประชา 4,750.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 93/2558

(ดีเซล 153.84 เบนซิน95 = 30.36 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.31 มี.ค.58

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,930.00      9,930.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,930.00     บจก. นวประชา 9,930.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 94/2558

(ดีเซล 389.13 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.31 มี.ค.58

3 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง,เปลี่ยนไสกรอง 2,200.00      2,200.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 2,200.00     บจก. นวประชา 2,200.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 94/2558

85 3016 นครปฐม, ย 1537 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.31 มี.ค.58

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11,530.00     11,530.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 11,530.00   บจก. นวประชา 11,530.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 95/2558

(ดีเซล 455.05 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.31 มี.ค.58

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,450.00      5,450.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,450.00     บจก. นวประชา 5,450.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 96/2558

(ดีเซล 214.73 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.31 มี.ค.58

6 จางทําตรายาง 4 รายการ 640.00         640.00         ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 640.00       โรงพิมพสมสุขการพิมพ 640.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 110/2558

(สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 พ.ค.58

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 8,760.00      8,760.00      ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 8,760.00     รานไอที ไลฟ 8,760.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 111/2558

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 พ.ค.58

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 31,200.00     31,200.00     ตกลงราคา รานศรีนครเฟอรนิเจอร 31,200.00   รานศรีนครเฟอรนิเจอร 31,200.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 112/2558

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 6 พ.ค.58

9 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง 14,400.00     14,400.00     ตกลงราคา นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 14,400.00   นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 14,400.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 113/2558

(ซอม, ลางและเติมน้ํายา) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 6 พ.ค.58

10 ซอมคอมพิวเตอร 3 รายการ 3,815.00      3,815.00      ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 3,815.00     รานไอที ไลฟ 3,815.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 115/2558

หมายเลขครุภัณฑ 100000026523 (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 พ.ค.58

11 ซอมแอรรถยนต 3 รายการ 3,500.00      3,500.00      ตกลงราคา รานนุ แอร-ไดนาโม 3,500.00     รานนุ แอร-ไดนาโม 3,500.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 116/2558

กฉ 8264 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 พ.ค.58

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 1,390.00      1,390.00      ตกลงราคา บจก.ไทยวัฒนาแอร 1,390.00     บจก.ไทยวัฒนาแอร 1,390.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 117/2558

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 พ.ค.58

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 9,470.00      9,470.00      ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 9,470.00     รานไอที ไลฟ 9,470.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 118/2558

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 พ.ค.58

14 จางทําเอกสารประชุม 8,100.00      8,100.00      ตกลงราคา ราน A กอปปเซนเตอร 8,100.00     ราน A กอปปเซนเตอร 8,100.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 119/2558

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 พ.ค.58

15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 2,400.00      2,400.00      ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 2,400.00     รานสหปกรณการไฟฟา 2,400.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 120/2558

(แบตเตอรี่) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 12 พ.ค.58

16 ซอมรถยนต 21  รายการ 5,544.74      5,544.74      ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 5,544.74     หจก.ตั้งเซียฮวด 5,544.74     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 121/2558

กจ 286 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 12 พ.ค.58

17 ซอมรถยนต 1  รายการ 6,958.21      6,958.21      ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 6,958.21     หจก.ตั้งเซียฮวด 6,958.21     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 124/2558

กจ 286 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 18 พ.ค.58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2558

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง



2 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

18 ซอมแอรรถยนต 8 รายการ 6,030.00      6,030.00      ตกลงราคา รานโชคชัยการไฟฟา 6,030.00     รานโชคชัยการไฟฟา 6,030.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 125/2558

กค 9597 เชียงราย (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 20 พ.ค.58

19 ซอมแซมยานพาหนะ 7 รายการ 2,653.60      2,653.60      ตกลงราคา บจก.เชงกลการ 2,653.60     บจก.เชงกลการ 2,653.60     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 126/2558

กต 6495 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 26 พ.ค.58



1 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,300.00      5,300.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,300.00     บจก. นวประชา 5,300.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 106/2558

(ดีเซล 168.25 เบนซิน95 = 31.47 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 เม.ย.58

2 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง,เปลี่ยนไสกรอง 1,000.00      1,000.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,000.00     บจก. นวประชา 1,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 106/2558

กต 2080 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 เม.ย.58

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11,340.00     11,340.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 11,340.00   บจก. นวประชา 11,340.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 107/2558

(ดีเซล 432.07 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 เม.ย.58

4 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง,เปลี่ยนไสกรอง 1,100.00      1,100.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,100.00     บจก. นวประชา 1,100.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 107/2558

กค 9597 เชียงราย (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 เม.ย.58

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12,740.00     12,740.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 12,740.00   บจก. นวประชา 12,740.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 108/2558

(ดีเซล 484.45 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 เม.ย.58

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,250.00      6,250.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,250.00     บจก. นวประชา 6,250.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 108/2558

(ดีเซล 235.94 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 เม.ย.58

7 ซอมรถยนต 9  รายการ 24,188.42     24,188.42     ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 24,188.42   หจก.ตั้งเซียฮวด 24,188.42   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 134/2558

กฉ 8264 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 29 พ.ค.58

8 ซอมรถยนต 15  รายการ 20,000.00     20,000.00     ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 20,000.00   หจก.ตั้งเซียฮวด 20,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 135/2558

ย 5242 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 29 พ.ค.58

9 ซอมรถยนต 12  รายการ 3,539.56      3,539.56      ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 3,539.56     บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 3,539.56     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 136/2558

กพ 268 นครปฐม, กพ 270 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 2 มิ.ย.58

10 ซอมรถยนต 12  รายการ 8,648.81      8,648.81      ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 8,648.81     บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 8,648.81     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 137/2558

นค 1309 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 มิ.ย.58

11 จางเหมาถายเอกสาร 480.00         480.00         ตกลงราคา รานบูม บูม แอนดบุคเซอรวิส 480.00       รานบูม บูม แอนดบุคเซอรวิส 480.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 138/2558

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 12 มิ.ย.58

12 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ (ถายเอกสาร) 1,680.00      1,680.00      ตกลงราคา ราน A กอปปเซนเตอร 1,680.00     ราน A กอปปเซนเตอร 1,680.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 139/2558

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 19 มิ.ย.58

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 12,250.00     12,250.00     ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 12,250.00   รานไอที ไลฟ 12,250.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 140/2558

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 24 มิ.ย.58

14 ซอมแอรรถยนต 7  รายการ 5,760.00      5,760.00      ตกลงราคา รานโชคชัยการไฟฟา 5,760.00     รานโชคชัยการไฟฟา 5,760.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 141/2558

นค 1309 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 24 มิ.ย.58

15 ซอมเครื่องโทรสาร 2 รายการ 2,033.00      2,033.00      ตกลงราคา บจก.ไทยวัฒนาแอร 2,033.00     บจก.ไทยวัฒนาแอร 2,033.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 142/2558

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 24 มิ.ย.58

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ (โตะประชุม) 31,779.00     31,779.00     ตกลงราคา รานสินนครเฟอรนิเจอร 31,779.00   รานสินนครเฟอรนิเจอร 31,779.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 143/2558

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 24 ม.ิย.58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2558

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 มิถุนายน 2558
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง



2 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ (เกาอี้ประชุม) 43,350.00     43,350.00     ตกลงราคา บจก.วิชัย เฟอรโกอินเตอร 43,350.00   บจก.วิชัย เฟอรโกอินเตอร 43,350.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 143/2558

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 24 มิ.ย.58

18 ซอมรถยนต 7  รายการ 26,700.00     26,700.00     ตกลงราคา นายกฤตภัค รัตนวัน 26,700.00   นายกฤตภัค รัตนวัน 26,700.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 149/2558

5ท 2598 เชียงใหม (สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 30 มิ.ย.58

19 จางเหมาบริการขับรถยนต 24,000.00     24,000.00     ตกลงราคา นายสรายุทธ แกววิลัย 24,000.00   นายสรายุทธ แกววิลัย 24,000.00   มีความเหมาะสมกับตําแหนง ส. 16/2558

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558 (ฝายบริหารทั่วไป) ลว. 23 มี.ค.58

20 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 719,440.32   719,852.16   สอบราคา บจก.โปรนาวิน เอ็นเตอรไพรส 652,904.40 บจก.โปรนาวิน เอ็นเตอรไพรส 652,904.40 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส 23/2558

จํานวน 4 รายการ ส 6/2558 (รายการที่ 1 - 3) ลว. 12 มิ.ย.58

ลว.25 พ.ค. 58 บจก.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 66,947.76   บจก.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 66,947.76   ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส 24/2558

(สวนสุขภาพสัตว) (รายการที่ 4) ลว. 16 มิ.ย.58



1 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,600.00      7,600.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,600.00     บจก. นวประชา 7,600.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 129/2558

(ดีเซล 259.34 เบนซิน95 = 30.41 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 พ.ค.58

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11,120.00     11,120.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 11,120.00   บจก. นวประชา 11,120.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 130/2558

(ดีเซล 428.67 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 พ.ค.58

3 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง,เปลี่ยนไสกรอง 1,200.00      1,200.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,200.00     บจก. นวประชา 1,200.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 131/2558

ป 9004 เพชรบูรณ (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 พ.ค.58

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 16,690.00     16,690.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 16,690.00   บจก. นวประชา 16,690.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 132/2558

(ดีเซล 639.43 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 พ.ค.58

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,610.00      9,610.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,610.00     บจก. นวประชา 9,610.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 133/2558

(ดีเซล 369.47 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 พ.ค.58

6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ (แบตเตอรี)่ 3,100.00      3,100.00      ตกลงราคา รานโชคชัยการไฟฟา 3,100.00     รานโชคชัยการไฟฟา 3,100.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 150/2558

5ท 2596 เชียงใหม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 ก.ค.58

7 ซอมแซมรถยนต 12 รายการ 13,720.61     13,720.61     ตกลงราคา บจก.เอ็น เอส คารส 13,720.61   บจก.เอ็น เอส คารส 13,720.61   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 151/2558

กท 8631 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 ก.ค.58

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 21,900.00     21,900.00     ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 21,900.00   รานไอที ไลฟ 21,900.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 152/2558

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 ก.ค.58

9 ซอมแซมรถยนต 5  รายการ 1,611.42      1,611.42      ตกลงราคา บจก.ช.เอราวัณ มอเตอร นครปฐม 1,611.42     บจก.ช.เอราวัณ มอเตอร นครปฐม 1,611.42     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 153/2558

นค 3630 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 ก.ค.58

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 2,900.00      2,900.00      ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 2,900.00     รานไอที ไลฟ 2,900.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 154/2558

(ฝกอบรม) (สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 ก.ค.58

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 1,260.00      1,260.00      ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,260.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,260.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 155/2558

(ฝกอบรม) (สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 ก.ค.58

12 ซอมแซมรถยนต 5 รายการ 23,053.15     23,053.15     ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 23,053.15   หจก.ตั้งเซียฮวด 23,053.15   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 156/2558

ป 9004 เพชรบูรณ (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 13 ก.ค.58

13 ซอมแซมสิ่งกอสราง 6 รายการ (หองเย็น) 23,112.00     23,112.00     ตกลงราคา บจก.เวสเทอรน คูลลิ่ง 23,112.00   บจก.เวสเทอรน คูลลิ่ง 23,112.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 157/2558

อาคารวัคซีน หมายเลข 100000016223 (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 13 ก.ค.58

14 ซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 รายการ 1,356.00      1,356.00      ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 1,356.00     รานไอที ไลฟ 1,356.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 158/2558

หมายเลข 100000001448, 100000016241 (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 14 ก.ค.58

15 ซอมแซมรถยนต 6 รายการ 1,521.54      1,521.54      ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 1,521.54     หจก.ตั้งเซียฮวด 1,521.54     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 159/2558

กฉ 8264 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 14 ก.ค.58

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ (โตะ,เกาอี้) 8,998.00      8,998.00      ตกลงราคา รานสินนครเฟอรนิเจอร 8,998.00     รานสินนครเฟอรนิเจอร 8,998.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 160/2558

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 16 ก.ค.58

17 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1 รายการ (โทรศัพทเคลื่อนที่) 4,990.00      4,990.00      ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 4,990.00     รานไอที ไลฟ 4,990.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 161/2558

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 16 ก.ค.58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง



2 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 2,900.00      2,900.00      ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,900.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,900.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 162/2558

(ฝกอบรม) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 16 ก.ค.58

19 จางถายเอกสาร 1 รายการ 2,900.00      2,900.00      ตกลงราคา รานเอกอปปเซนเตอร 2,900.00     รานเอกอปปเซนเตอร 2,900.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 163/2558

(ฝกอบรม) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 16 ก.ค.58

20 คาเชารถโดยสาร 12,000.00     12,000.00     ตกลงราคา นางทิพวรรณ สิงหเล็ก 12,000.00   นางทิพวรรณ สิงหเล็ก 12,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 164/2558

(ฝกอบรม) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 16 ก.ค.58

21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 12 รายการ 54,420.20     54,420.20     ตกลงราคา บจก.เบตเตอร ซินดิเคท 54,420.20   บจก.เบตเตอร ซินดิเคท 54,420.20   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 165/2558

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 20 ก.ค.58

22 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ 17,205.60     17,205.60     ตกลงราคา บจก.เจพีเค คอมเมอรเชียล 17,205.60   บจก.เจพีเค คอมเมอรเชียล 17,205.60   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 166/2558

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 20 ก.ค.58

23 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ (แบตเตอรี่ 2 ลูก) 4,800.00      4,800.00      ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 4,800.00     รานสหปกรณการไฟฟา 4,800.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 167/2558

85 4488 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 20 ก.ค.58

24 ซอมแซมสิ่งกอสราง 5 รายการ (เปลี่ยนหลังคา) 39,258.00     39,258.00     ตกลงราคา รานแดง คัลเลอร 39,258.00   รานแดง คัลเลอร 39,258.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 168/2558

อาคารวัคซีน หมายเลข 100000016223 (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 20 ก.ค.58

25 ซอมแซมสิ่งกอสราง 2 รายการ (เปลี่ยนวงกบหนาตาง) 5,500.00      5,500.00      ตกลงราคา รานแดง คัลเลอร 5,500.00     รานแดง คัลเลอร 5,500.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 169/2558

โรงเก็บพัสดุ หมายเลข 100000016225 (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 20 ก.ค.58

26 ซอมแซมยานพาหนะ 5 รายการ 7,560.00      7,560.00      ตกลงราคา นายกฤตภัค รัตนวัน 7,560.00     นายกฤตภัค รัตนวัน 7,560.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 170/2558

บว 5763 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 21 ก.ค.58

27 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ (ยางรถยนต 3 คัน) 41,400.00     41,400.00     ตกลงราคา รานเพชรเกษมการยาง 41,400.00   รานเพชรเกษมการยาง 41,400.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 171/2558

นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 21 ก.ค.58

28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ (เครื่องพิมพส)ี 3,690.00      3,690.00      ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 5,790.00     รานไอที ไลฟ 5,790.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 172/2558

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ (หมึกเครื่องพิมพส)ี 2,100.00      2,100.00      (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 22 ก.ค.58

29 จางทําปายประชาสัมพันธ 2 รายการ 1,492.65      1,492.65      ตกลงราคา รานหนึ่งโฆษณา 1,492.65     รานหนึ่งโฆษณา 1,492.65     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 173/2558

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 22 ก.ค.58

30 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1 รายการ 1,674.00      1,674.00      ตกลงราคา รานรุงเรืองสินพานิช 1,674.00     รานรุงเรืองสินพานิช 1,674.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 174/2558

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 22 ก.ค.58

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ (โตะ,เกาอี้) 21,614.00     21,614.00     ตกลงราคา รานสินนครเฟอรนิเจอร 21,614.00   รานสินนครเฟอรนิเจอร 21,614.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 175/2558

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 22 ก.ค.58

32 ซอมแซมยานพาหนะ 5 รายการ 2,717.80      2,717.80      ตกลงราคา บจก.ช.เอราวัณ มอเตอร นครปฐม 2,717.80     บจก.ช.เอราวัณ มอเตอร นครปฐม 2,717.80     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 176/2558

85 3016 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 27 ก.ค.58

33 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 1 รายการ (กลอง) 9,600.00      9,600.00      ตกลงราคา หจก.ศรีสวัสดิ์วิทยุโทรทัศน 9,600.00     หจก.ศรีสวัสดิ์วิทยุโทรทัศน 9,600.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 177/2558

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 27 ก.ค.58

34 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 3 รายการ 4,250.00      4,250.00      ตกลงราคา นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 4,250.00     นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 4,250.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 178/2558

หมายเลขครุภัณฑ 06147-01-053-0003/37 (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 27 ก.ค.58

35 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 4,000.00      4,000.00      ตกลงราคา บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 4,000.00     บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 4,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 บ 5/2558

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 16 ก.ค.58



1 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2,600.00      2,600.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 2,600.00       บจก. นวประชา 2,600.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 145/2558

(ดีเซล 106.68 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 มิ.ย.58

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,890.00      9,890.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,890.00       บจก. นวประชา 9,890.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 146/2558

(ดีเซล 404.15 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 มิ.ย.58

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12,380.00     12,380.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 12,380.00     บจก. นวประชา 12,380.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 147/2558

(ดีเซล 470.65 เบนซิน95 = 25.45 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 มิ.ย.58

4 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง,เปลี่ยนไสกรอง 2,800.00      2,800.00      ตกลงราคา บจก. นวประชา 2,800.00       บจก. นวประชา 2,800.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 147/2558

กธ 2596 นครปฐม, กจ 286 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 มิ.ย.58

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10,690.00     10,690.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 10,690.00     บจก. นวประชา 10,690.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 148/2558

(ดีเซล 431.80 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 มิ.ย.58

6 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 2 รายการ (กลองเวบแคม,ลําโพง) 4,900.00      4,900.00      ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 4,900.00       รานไอที ไลฟ 4,900.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 183/2558

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 5 ส.ค.58

7 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 94,392.52     94,392.52     ตกลงราคา หจก.โลคอลคอม 94,392.52     หจก.โลคอลคอม 94,392.52     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 184/2558

(คอมพิวเตอรโนตบุค,คอมพิวเตอรสํานักงาน) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 5 ส.ค.58

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 3,480.00      3,480.00      ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,480.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,480.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 185/2558

(ฝกอบรม) (สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 6 ส.ค.58

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ (กระเปา) 52,200.00     52,200.00     ตกลงราคา รานปวีณา การเมนท 52,200.00     รานปวีณา การเมนท 52,200.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 186/2558

(ฝกอบรม) (สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 6 ส.ค.58

10 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ 1 รายการ (วัคซีน) 63,600.00     63,600.00     ตกลงราคา บจก.นําทิศไทย 63,600.00     บจก.นําทิศไทย 63,600.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 187/2558

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 10 ส.ค.58

11 คาเชาหองประชุม 3,040.00      3,040.00      ตกลงราคา ศูนยคอมพิวเตอร ม.ศิลปากร 3,040.00       ศูนยคอมพิวเตอร ม.ศิลปากร 3,040.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 188/2558

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 10 ส.ค.58

12 จางถายเอกสาร 1 รายการ 560.00         560.00         ตกลงราคา รานเอกอปปเซนเตอร 560.00         รานเอกอปปเซนเตอร 560.00         ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 189/2558

(ฝกอบรม) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 10 ส.ค.58

13 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ 1,200.00      1,200.00      ตกลงราคา นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 1,200.00       นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 1,200.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 190/2558

หมายเลขครุภัณฑ 06147-01-051-001/31 (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 10 ส.ค.58

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 6,320.00      6,320.00      ตกลงราคา บจก.ไทยวัฒนาแอร นครปฐม 6,320.00       บจก.ไทยวัฒนาแอร นครปฐม 6,320.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 191/2558

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 17 ส.ค.58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2558

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 31 สิงหาคม 2558
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง



2 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 4,980.00      4,980.00      ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 4,980.00       รานไอที ไลฟ 4,980.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 192/2558

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 17 ส.ค.58

16 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 3 รายการ 3,560.00      3,560.00      ตกลงราคา รานคูศรีรุงเรืองเคหะภัณฑ 3,560.00       รานคูศรีรุงเรืองเคหะภัณฑ 3,560.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 193/2558

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 17 ส.ค.58

17 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 5รายการ 3,650.00      3,650.00      ตกลงราคา บจก.ธนวัลเปเปอร 2002 3,650.00       บจก.ธนวัลเปเปอร 2002 3,650.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 194/2558

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 18 ส.ค.58

18 จางทําเอกสาร 1 รายการ 14,000.00     14,000.00     ตกลงราคา รานเอกอปปเซนเตอร 14,000.00     รานเอกอปปเซนเตอร 14,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 195/2558

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 24 ส.ค.58

19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 66,330.00     66,330.00     ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 66,330.00     รานไอที ไลฟ 66,330.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 196/2558

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 25 ส.ค.58

20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 11,600.00     11,600.00     ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 11,600.00     รานไอที ไลฟ 11,600.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 197/2558

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 26 ส.ค.58

21 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 2,400.00      2,400.00      ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 2,400.00       รานสหปกรณการไฟฟา 2,400.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 198/2558

(แบตเตอรี่) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 28 ส.ค.58

22 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 4,900.00      4,900.00      ตกลงราคา บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 4,900.00       บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 4,900.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 บ 5/2558

เดือน สิงหาคม - กันยายน 2558 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 16 ก.ค.58

23 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  และ ######### ######### สอบราคา บจก.เค เคมิเคิล แอนด เทรดดิ้ง 1,050,500.00 บจก.เค เคมิเคิล แอนด เทรดดิ้ง 1,050,500.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส 26/2558

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ ส 7/2558 ลว. 7 ส.ค.58

ลว.16 ก.ค. 58

(สวนสุขภาพสัตว)
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