
1 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,840.00       6,840.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,840.00     บจก. นวประชา 6,840.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  139/2559

(ดีเซล 230.48 ลิตร, เบนซิน95 = 60.34 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 29 ก.ค.59

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 17,370.00     17,370.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 17,370.00   บจก. นวประชา 17,370.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  140/2559

(ดีเซล 741.43 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 29 ก.ค.59

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 16,360.00     16,360.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 16,360.00   บจก. นวประชา 16,360.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  141/2559

(ดีเซล 695.78 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 29 ก.ค.59

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,060.00       6,060.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,060.00     บจก. นวประชา 6,060.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  142/2559

(ดีเซล 257.73 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 ส.ค.59

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 3,430.00       3,430.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 3,430.00     บจก. นวประชา 3,430.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  160/2559

(ดีเซล 145.63 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 31 ส.ค.59

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12,890.00     12,890.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 12,890.00   บจก. นวประชา 12,890.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  161/2559

(ดีเซล 546.67 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 31 ส.ค.59

7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,630.00       9,630.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,630.00     บจก. นวประชา 9,630.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  162/2559

(ดีเซล 409.04 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 31 ส.ค.59

8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,040.00       5,040.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,040.00     บจก. นวประชา 5,040.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  163/2559

(ดีเซล 214.17 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 31 ส.ค.59

9 คาวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ-แบตเตอรี่ 2,900.00       2,900.00       ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 2,900.00     รานสหปกรณการไฟฟา 2,900.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  164/2559

นค 3630 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 2 ก.ย.59

10 ซอมรถยนต 4 รายการ 1,350.34       1,350.34       ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 1,350.34     หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 1,350.34     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  165/2559

กธ 2596 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 5 ก.ย.59

11 ซอมเครื่องปรับอากาศ, ลาง 6 เครื่อง 10,400.00     10,400.00     ตกลงราคา นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 10,400.00   นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 10,400.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  166/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 ก.ย.59

12 ซอมรถยนต 6 รายการ 1,350.00       1,350.00       ตกลงราคา นายกฤตภัค รัตนวัน 1,350.00     นายกฤตภัค รัตนวัน 1,350.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  167/2559

บว 5763 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 ก.ย.59

13 ซอมรถยนต 4 รายการ 1,322.52       1,322.52       ตกลงราคา บจก.ช เอราวัณมอเตอร นครปฐม 1,322.52     บจก.ช เอราวัณมอเตอร นครปฐม 1,322.52     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  168/2559

นค 4837 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 ก.ย.59

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ - หมึก 15,300.00     15,300.00     ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 10,120.00   รานไอที ไลฟ 10,120.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  169/2559

(ฝายบริหารทั่วไป,สวนมาตรฐานฯ) 5,180.00     5,180.00     และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 9 ก.ย.59

15 ซื้อวัสดุกอสราง 1 รายการ - กรวดดิน 32,000.00     32,000.00     ตกลงราคา นายศุภกฤต รังษีบุตร 32,000.00   นายศุภกฤต รังษีบุตร 32,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  170/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) -            และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 9 ก.ย.59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2559

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 กันยายน 2559
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

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ - หมึก 6,510.00       6,510.00       ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 6,510.00     รานไอที ไลฟ 6,510.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  171/2559

(สวนยุทธศาสตรฯ) -            และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 12 ก.ย.59

17 จางเหมารถโดยสาร 60,000.00     60,000.00     ตกลงราคา บจก. พระปฐมเดินรถ 60,000.00   บจก. พระปฐมเดินรถ 60,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  173/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 16 ก.ย.59

18 ซอมรถยนต 13 รายการ 1,968.80       1,968.80       ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐ ผูจําหนายโตโยตา 1,968.80     บจก.โตโยตานครปฐ ผูจําหนายโตโยตา 1,968.80     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  174/2559

ย 5242 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 16 ก.ย.59

19 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ 25,900.00     25,900.00     ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 25,900.00   รานไอที ไลฟ 25,900.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  175/2559

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 16 ก.ย.59



1 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 42,000.00     42,000.00     ตกลงราคา นางสาวอมรรัตน สุขดา 42,000.00     นางสาวอมรรัตน สุขดา 42,000.00     มีความเหมาะสมกับตําแหนง ส 1/2559

เดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (สวนสุขภาพสัตว) ลว.12 ต.ค.58

2 จางเหมาทํางานตรวจปองกันโรคสัตว 42,000.00     42,000.00     ตกลงราคา นางสาวรุดรดา นันทสังข 42,000.00     นางสาวรุดรดา นันทสังข 42,000.00     มีความเหมาะสมกับตําแหนง ส 2/2559

เดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (สวนสุขภาพสัตว) ลว.12 ต.ค.58

3 จางเหมาบริการขับรถยนต 96,000.00     96,000.00     ตกลงราคา นายเฉลิมศักดิ์  ภูแกว 96,000.00     นายเฉลิมศักดิ์  ภูแกว 96,000.00     มีความเหมาะสมกับตําแหนง ส 3/2559

เดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 -              (สวนมาตรฐานฯ) ลว.13 ต.ค.58

4 จางเหมาบริการขับรถยนต 96,000.00     96,000.00     ตกลงราคา นายนฤพล แซลิ้ม 96,000.00     นายนฤพล แซลิ้ม 96,000.00     มีความเหมาะสมกับตําแหนง ส 4/2559

เดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 -              (สวนมาตรฐานฯ) ลว.13 ต.ค.58

5 จางเหมาบริการขับรถยนต 96,000.00     96,000.00     ตกลงราคา นายสรายุทธ แกววิลัย 96,000.00     นายสรายุทธ แกววิลัย 96,000.00     มีความเหมาะสมกับตําแหนง ส 5/2559

เดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 -              (ฝายบริหารทั่วไป) ลว.13 ต.ค.58

6 จางเหมาบริการทําความสะอาด 84,000.00     84,000.00     ตกลงราคา นางชาดา สนิทปญญาวุโธ 84,000.00     นางชาดา สนิทปญญาวุโธ 84,000.00     มีความเหมาะสมกับตําแหนง ส 6/2559

เดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 -              (ฝายบริหารทั่วไป) ลว.13 ต.ค.58

7 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 15,000.00     15,000.00     ตกลงราคา บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 15,000.00     บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด ซัพพลาย 15,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 บ 1/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 7 ต.ค.58

8 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร จํานวน 4 รายการ 1,028,400.00 1,028,400.00 สอบราคา บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 240,000.00   บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 240,000.00   ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส 9/2559

ส 1/2559 เครื่องตรวจ Somatic cell count 1 เครื่อง ลว. 28 ต.ค.58

ลว.21 ก.ย. 58 บจก. ฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนล 227,500.00   บจก. ฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนล 227,500.00   ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส 10/2559

(สวนสุขภาพสัตว) กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา  5 เครื่อง ลว. 28 ต.ค.58

บจก. แล็บ ลีดเดอร 173,875.00   บจก. แล็บ ลีดเดอร 173,875.00   ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส 11/2559

เครื่องปนฮีมาโตคริต  4 เครื่อง ลว. 28 ต.ค.58

บจก. เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ 151,940.00   บจก. เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ 151,940.00   ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส 12/2559

เครื่องปนเหวี่ยงซีรั่ม  4 เครื่อง ลว. 28 ต.ค.58

9 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 คัน 1,444,000.00 1,444,000.00 สอบราคา บจก. ช. เอราวัณมอเตอร นครปฐม 1,436,000.00 บจก. ช. เอราวัณมอเตอร นครปฐม 1,436,000.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส 8/2559

รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวาง ส 2/2559 ลว. 28 ต.ค.58

ดานหลังคนขับ (Cab) พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส ลว.21 ก.ย. 58

(สวนสุขภาพสัตว)

10 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 คัน 1,294,000.00 1,294,000.00 สอบราคา บจก. ช. เอราวัณมอเตอร นครปฐม 1,193,500.00 บจก. ช. เอราวัณมอเตอร นครปฐม 1,193,500.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส 7/2559

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ส 3/2559 ลว. 28 ต.ค.58

ลว.5 ต.ค. 58

(ฝายบริหารทั่วไป)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 ตุลาคม 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

11 ถายน้ํามันเครื่อง 6 รายการ 2,800.00       2,800.00       ตกลงราคา รานตน เซอรวิส 2,800.00       รานตน เซอรวิส 2,800.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  5/2559

กจ 286 นครปฐม, กธ 2596 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 12 ต.ค.58

12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ - แบตเตอรี่ 2,900.00       2,900.00       ตกลงราคา รานสหปกรณการไฟฟา 2,900.00       รานสหปกรณการไฟฟา 2,900.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  6/2559

ย 5242 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 22 ต.ค.58

13 ถายน้ํามันเครื่อง 4 รายการ 1,962.38       1,962.38       ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 1,962.38       บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 1,962.38       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  7/2559

ย 5242 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 22 ต.ค.58

14 ซอมยานพาหนะ 16 รายการ 6,724.95       6,724.95       ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 6,724.95       หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 6,724.95       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  8/2559

กฉ 8264 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 29 ต.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 4,570.00       4,570.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,570.00       บจก. นวประชา 4,570.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  1/2559

(ดีเซล 158.18 ลิตร, เบนซิน95 = 33.46 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.6 ต.ค.58

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 4,510.00       4,510.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,510.00       บจก. นวประชา 4,510.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  2/2559

(ดีเซล 192.74 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.6 ต.ค.58

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 3,740.00       3,740.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 3,740.00       บจก. นวประชา 3,740.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  3/2559

(ดีเซล 159.97 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.6 ต.ค.58

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,710.00       6,710.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,710.00       บจก. นวประชา 6,710.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  4/2559

(ดีเซล 283.24 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.6 ต.ค.58

5 ถายน้ํามันเครื่อง 12 รายการ 3,646.56       3,646.56       ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 3,646.56       บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโย 3,646.56       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  13/2559

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

6 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ 27,910.00     27,910.00     ตกลงราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ 27,910.00     บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ 27,910.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  14/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) บางปะอิน และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 10 พ.ย.58

7 วัสดุสํานักงาน 17 รายการ 2,054.00       2,054.00       ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,054.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,054.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  15/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 16 พ.ย.58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 7,780.00       7,780.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,780.00       บจก. นวประชา 7,780.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  9/2559

(ดีเซล 308.13 ลิตร, เบนซิน95 = 27.24 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 ต.ค.58

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11,730.00     11,730.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 11,730.00     บจก. นวประชา 11,730.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  10/2559

(ดีเซล 508.07 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 ต.ค.58

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,280.00       8,280.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,280.00       บจก. นวประชา 8,280.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  11/2559

(ดีเซล 358.43 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 ต.ค.58

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,100.00       7,100.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,100.00       บจก. นวประชา 7,100.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  12/2559

(ดีเซล 306.96 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 ต.ค.58

5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ - ยางนอก 9,600.00       9,600.00       ตกลงราคา รานเพชรเกษมการยาง 9,600.00       รานเพชรเกษมการยาง 9,600.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  20/2559

ย 5242 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 ธ.ค.58

6 จางเหมาทําโลรางวัล 2 รายการ 5,350.00       5,350.00       ตกลงราคา บจก.นิวชลิตา ถวยรางวัล 5,350.00       บจก.นิวชลิตา ถวยรางวัล 5,350.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  21/2559

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

7 จางถายเอกสาร 1 รายการ 3,150.00       3,150.00       ตกลงราคา ราน A กอปปเซนเตอร 3,150.00       ราน A กอปปเซนเตอร 3,150.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  22/2559

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

8 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 241,000.00    241,000.00    ตกลงราคา รานไอที อีซี่ 241,000.00    รานไอที อีซี่ 241,000.00    ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  23/2559

(คอมพิวเตอร 14 ชุด, โนตบุค 1 ชุด) (สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 2 ธ.ค.58

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 57,000.00     57,000.00     ตกลงราคา รานไอที อีซี่ 57,000.00     รานไอที อีซี่ 57,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  24/2559

(ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) (สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 2 ธ.ค.58

10 วัสดุฝกอบรม 3 รายการ 1,050.00       1,050.00       ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,050.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,050.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  25/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 14 ธ.ค.58

11 จางถายเอกสาร 1 รายการ 600.00          600.00          ตกลงราคา ราน A กอปปเซนเตอร 600.00          ราน A กอปปเซนเตอร 600.00          ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  26/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 14 ธ.ค.58

12 วัสดุสํานักงาน 7 รายการ -รร.ตชด. 3,000.00       3,000.00       ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,000.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  27/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 17 ธ.ค.58

13 คาเชาหองประชุม 6,000.00       6,000.00       ตกลงราคา บจก.โรงแรมเวล 6,000.00       บจก.โรงแรมเวล 6,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  28/2559

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 17 ธ.ค.58

14 จางถายเอกสาร -ฝกอบรม 1,150.00       1,150.00       ตกลงราคา ราน A กอปปเซนเตอร 1,150.00       ราน A กอปปเซนเตอร 1,150.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  29/2559

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 17 ธ.ค.58

15 จางถายเอกสาร -ฝกอบรม 7,300.00       7,300.00       ตกลงราคา ราน A กอปปเซนเตอร 7,300.00       ราน A กอปปเซนเตอร 7,300.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 30/2559

(สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 17 ธ.ค.58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2558

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 ธันวาคม 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

16 วัสดุฝกอบรม 3 รายการ 7,300.00       7,300.00       ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 7,300.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 7,300.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  31/2559

(สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 17 ธ.ค.58

17 จางทําโปสเตอร ไวนิล 4,480.00       4,480.00       ตกลงราคา รานหนึ่งโฆษณา 4,480.00       รานหนึ่งโฆษณา 4,480.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  32/2559

(สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 17 ธ.ค.58

18 จางเหมาตัดแตงตนไม 4,500.00       4,500.00       ตกลงราคา นายสํา สิงหเกื้อ 4,500.00       นายสํา สิงหเกื้อ 4,500.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  33/2559

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

19 ครุภัณฑยานพาหนะ 1 รายการ 34,000.00     34,000.00     ตกลงราคา รานอะตอม ออโต 34,000.00     รานอะตอม ออโต 34,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  34/2559

หลังคาไฟเบอรกลาส (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 18 ธ.ค.58

20 คาเชาหองประชุม 22,500.00     22,500.00     ตกลงราคา บจก.ประจวบ แกรนโฮเต็ล 22,500.00     บจก.ประจวบ แกรนโฮเต็ล 22,500.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  35/2559

(สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 18 ธ.ค.58

21 คาเชารถโดยสาร 40,000.00     40,000.00     ตกลงราคา นายทรงกลด สําเภามาตา 40,000.00     นายทรงกลด สําเภามาตา 40,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  36/2559

(สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 18 ธ.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 3,260.00       3,260.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 3,260.00       บจก. นวประชา 3,260.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  16/2559

(ดีเซล 114.86 ลิตร, เบนซิน95 = 32.93 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 พ.ย.58

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,220.00       9,220.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,220.00       บจก. นวประชา 9,220.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  17/2559

(ดีเซล 422.53 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 พ.ย.58

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,740.00       7,740.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,740.00       บจก. นวประชา 7,740.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  18/2559

(ดีเซล 350.05 ลิตร เบนซิน95 = 32.93 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 พ.ย.58

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 4,070.00       4,070.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,070.00       บจก. นวประชา 4,070.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  19/2559

(ดีเซล 187.21 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 พ.ย.58

5 ถายน้ํามันเครื่อง 9 รายการ 4,012.50       4,012.50       ตกลงราคา บจก.เชงกลการ 4,012.50       บจก.เชงกลการ 4,012.50       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  41/2559

กต 6495 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 6 ม.ค.59

6 ถายน้ํามันเครื่อง 8 รายการ 2,597.96       2,597.96       ตกลงราคา บจก.ช เอราวัณมอเตอร นครปฐม 2,597.96       บจก.ช เอราวัณมอเตอร นครป 2,597.96       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  42/2559

นค 3630 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 6 ม.ค.59

7 ถายน้ํามันเครื่อง 6 รายการ 2,075.80       2,075.80       ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 2,075.80       บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนา 2,075.80       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  43/2559

ผข 7080 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 6 ม.ค.59

8 ถายน้ํามันเครื่อง 7 รายการ 2,316.55       2,316.55       ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 2,316.55       บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนา 2,316.55       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  44/2559

กพ 270 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 6 ม.ค.59

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ - หมึก 8,900.00       8,900.00       ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 8,900.00       รานไอที ไลฟ 8,900.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  45/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 7 ม.ค.59

10 ซอมแซมเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 1 รายการ 535.00          535.00          ตกลงราคา หจก.พี เอ็น พี แอดวานซ เอ็นจิเนียริ่ง 535.00          หจก.พี เอ็น พี แอดวานซ เอ็น 535.00          ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  46/2559

หมายเลข 100000035305 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 14 ม.ค.59

11 วัสดุฝกอบรม 3 รายการ 1,050.00       1,050.00       ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,050.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,050.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  47/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 18 ม.ค.59

12 จางเหมาทํากรอบรูปภาพ 1 รายการ 500.00          500.00          ตกลงราคา รานซี เจ ดิจิตอล โฟโตแอนดเฟรม 500.00          รานซี เจ ดิจิตอล โฟโตแอนดเฟ 500.00          ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  48/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 18 ม.ค.59

13 ซอมรถยนต 6 รายการ 1,867.15       1,867.15       ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 1,867.15       หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 1,867.15       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  49/2559

กจ 286 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 21 ม.ค.59

14 วัสดุยานพาหนะ 1 รายการ -ยาง 20,000.00     20,000.00     ตกลงราคา บจก.นครยนตการยาง 20,000.00     บจก.นครยนตการยาง 20,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  50/2559

กจ 286 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 25 ม.ค.59

15 จางเปลี่ยนพรมลูกฟูกบอรดประชาสัมพันธ 738.30          738.30          ตกลงราคา รานสินนคร ตกแตงบาน 738.30          รานสินนคร ตกแตงบาน 738.30          ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  51/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 26 ม.ค.59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2559

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 29 มกราคม 2559
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 6,203.00       6,203.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,203.00       บจก. นวประชา 6,203.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  37/2559

(ดีเซล 281.89 ลิตร, เบนซิน95 = 25.94 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 ธ.ค.58

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,880.00       9,880.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,880.00       บจก. นวประชา 9,880.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  38/2559

(ดีเซล 493.51 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 ธ.ค.58

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,328.00       9,328.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,328.00       บจก. นวประชา 9,328.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  39/2559

(ดีเซล 469.40 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 ธ.ค.58

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11,200.00     11,200.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 11,200.00     บจก. นวประชา 11,200.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  40/2559

(ดีเซล 565.90 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.30 พ.ย.58

5 จางทําโลรางวัล 3 รายการ 2,700.00       2,700.00       ตกลงราคา รานนครปฐมถวยรางวัล 2,700.00       รานนครปฐมถวยรางวัล 2,700.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  56/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 2 ก.พ.59

6 จางทําเอกสารสัมมนา 1 รายการ 625.00          625.00          ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 625.00          รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 625.00          ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  57/2559

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 2 ก.พ.59

7 คาเชาหองประชุม 6,000.00       6,000.00       ตกลงราคา โรงแรมเวล นครปฐม 6,000.00       โรงแรมเวล นครปฐม 6,000.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  58/2559

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 2 ก.พ.59

8 วัสดุสํานักงาน 14 รายการ 4,125.00       4,125.00       ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 4,125.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 4,125.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  59/2559

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 2 ก.พ.59

9 ถายน้ํามันเครื่อง 8 รายการ 3,750.35       3,750.35       ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 3,750.35       บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 3,750.35       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  60/2559

กพ 268 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 3 ก.พ.59

10 วัสดุฝกอบรม 4 รายการ 1,230.00       1,230.00       ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,230.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,230.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  61/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 4 ก.พ.59

11 จางทําเอกสารฝกอบรม 1 รายการ 2,050.00       2,050.00       ตกลงราคา ราน A กอปปเซนเตอร 2,050.00       ราน A กอปปเซนเตอร 2,050.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  62/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 4 ก.พ.59

12 จางถายเอกสาร 1 รายการ 820.00          820.00          ตกลงราคา ราน A กอปปเซนเตอร 820.00          ราน A กอปปเซนเตอร 820.00          ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  63/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 9 ก.พ.59

13 วัสดุยานพาหนะ 1 รายการ (แบตเตอรี)่ 2,500.00       2,500.00       ตกลงราคา รานโชคชัยการไฟฟา 2,500.00       รานโชคชัยการไฟฟา 2,500.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  64/2559

ย 1537 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 12 ก.พ.59

14 ซอมรถยนต 20 รายการ 5,618.57       5,618.57       ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 5,618.57       หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 5,618.57       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  65/2559

กฉ 8264 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 12 ก.พ.59

15 ถายน้ํามันเครื่อง 6 รายการ 1,824.35       1,824.35       ตกลงราคา บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 1,824.35       บจก.โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา 1,824.35       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  66/2559

กพ 269 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 15 ก.พ.59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 29  กุมภาพันธ  2559
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

16 จางถายเอกสาร 1 รายการ 31,200.00     31,200.00     ตกลงราคา ราน เอ กอปป ปริ้น เซอรวิส 31,200.00     ราน เอ กอปป ปริ้น เซอรวิส 31,200.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  67/2559

(สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 23 ก.พ.59

17 ซอมรถยนต 20 รายการ 16,610.00     16,610.00     ตกลงราคา นายกฤตภัค รัตนวัน 16,610.00     นายกฤตภัค รัตนวัน 16,610.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  68/2559

ย 1537 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 23 ก.พ.59

18 ถายน้ํามันเครื่อง 4 รายการ 1,910.00       1,910.00       ตกลงราคา อู ตนเซอรวิส 1,910.00       อู ตนเซอรวิส 1,910.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  69/2559

85 4488 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 24 ก.พ.59

19 จางถายเอกสาร 1 รายการ 1,760.00       1,760.00       ตกลงราคา ราน เอ กอปป ปริ้น เซอรวิส 1,760.00       ราน เอ กอปป ปริ้น เซอรวิส 1,760.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  70/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 26 ก.พ.59

20 วัสดุฝกอบรม 2 รายการ 1,100.00       1,100.00       ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,100.00       รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 1,100.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  71/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 26 ก.พ.59

21 ถายน้ํามันเครื่อง 8 รายการ 7,936.19       7,936.19       ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 7,936.19       หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 7,936.19       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  72/2559

กธ 2596 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 29 ก.พ.59



1 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,420.00       5,420.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,420.00   บจก. นวประชา 5,420.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  52/2559

(ดีเซล 230.64 ลิตร, เบนซิน95 = 31.72 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 ม.ค.59

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12,510.00     12,510.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 12,510.00 บจก. นวประชา 12,510.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  53/2559

(ดีเซล 610.88 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 ม.ค.59

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,470.00       8,470.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,470.00   บจก. นวประชา 8,470.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  54/2559

(ดีเซล 414.75 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 ม.ค.59

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,030.00       5,030.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 5,030.00   บจก. นวประชา 5,030.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  55/2559

(ดีเซล 246.71 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 ม.ค.59

5 ซอมรถยนต 3 รายการ 1,920.65       1,920.65       ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 1,920.65   หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 1,920.65   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  77/2559

กจ 286 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 2 มี.ค..59

6 จางทําเอกสารอบรม 1 รายการ 3,914.00       3,914.00       ตกลงราคา ราน เอ กอปป ปริ้น เซอรวิส 3,914.00   ราน เอ กอปป ปริ้น เซอรวิส 3,914.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  78/2559

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 2 มี.ค.59

7 ซอมรถยนต 4 รายการ 1,580.00       1,580.00       ตกลงราคา อูตน เซอรวิส 1,580.00   อูตน เซอรวิส 1,580.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  79/2559

ผค 406 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 22 มี.ค.59

8 ซอมรถยนต 5 รายการ 1,306.47       1,306.47       ตกลงราคา บจก.ช เอราวัณมอเตอร นครปฐม 1,306.47   บจก.ช เอราวัณมอเตอร นครปฐม 1,306.47   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  80/2559

นค 4037 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 23 มี.ค.59

9 จางทําตรายาง 8 รายการ 1,140.00       1,140.00       ตกลงราคา โรงพิมพสมสุขการพิมพ 1,140.00   โรงพิมพสมสุขการพิมพ 1,140.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  81/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 29 มี.ค.59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 31 มีนาคม  2559
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 9,120.00       9,120.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,120.00     บจก. นวประชา 9,120.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  73/2559

(ดีเซล 348.39 ลิตร, เบนซิน95 = 64.32 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 ก.พ.59

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 13,040.00     13,040.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 13,040.00   บจก. นวประชา 13,040.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  74/2559

(ดีเซล 593.42 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 ก.พ.59

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,450.00       8,450.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,450.00     บจก. นวประชา 8,450.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  75/2559

(ดีเซล 383.17 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 ก.พ.59

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,340.00       7,340.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,340.00     บจก. นวประชา 7,340.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  76/2559

(ดีเซล 335.86 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 ก.พ.59

5 ซอมแอรรถยนต 13 รายการ 10,970.00     10,970.00     ตกลงราคา รานโชคชัยการไฟฟา 10,970.00   รานโชคชัยการไฟฟา 10,970.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  86/2559

ย 1537 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 เม.ย..59

6 ซอมรถยนต 5 รายการ 1,820.00       1,820.00       ตกลงราคา รานโชคชัยการไฟฟา 1,820.00     รานโชคชัยการไฟฟา 1,820.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  87/2559

กต 2080 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 เม.ย..59

7 ซอมรถยนต 13 รายการ 4,690.77       4,690.77       ตกลงราคา บจก.โตโยตาทาจีน ผูจําหนายโตโยตา 4,690.77     บจก.โตโยตาทาจีน ผูจําหนายโตโยตา 4,690.77     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  88/2559

กพ 270 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 5 เม.ย..59

8 ซอมรถยนต 20 รายการ 8,154.47       8,154.47       ตกลงราคา บจก.เอ็ม เอส คาร 8,154.47     บจก.เอ็ม เอส คาร 8,154.47     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  89/2559

กท 8631 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 เม.ย..59

9 ซอมรถยนต 8 รายการ 6,820.18       6,820.18       ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 6,820.18     หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 6,820.18     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  90/2559

กจ 286 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 เม.ย..59

10 จางเหมาตัดแตงตนไม 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายสํา สิงหเกื้อ 4,000.00     นายสํา สิงหเกื้อ 4,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  91/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 19 เม.ย.59

11 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 4 รายการ 1,710.00       1,710.00       ตกลงราคา รานโชคชัย 1,710.00     รานโชคชัย 1,710.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  92/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 27 เม.ย.59

12 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ 6 รายการ และวัสดุ 1,143,260.00 828,748.00    สอบราคา บจก. โอเร็กซ เทรดดิ้ง 341,136.00 บจก. โอเร็กซ เทรดดิ้ง 142,310.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง บ 2/2559

วิทยาศาสตรการแพทย 13 รายการ ส 4/2559 (รายการที่ 13 ,19) ลว. 29 มี.ค. 59

ลว.7 มี.ค. 59 บจก. โปร นาวิน เอ็นเตอรไพรส 341,136.00 บจก. โปร นาวิน เอ็นเตอรไพรส 66,000.00   ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง บ 3/2559

(สวนสุขภาพสัตว) (รายการที่ 3-7,9-14) ลว. 29 มี.ค. 59

บจก. วิกรมวาณิช 555,275.00 บจก. วิกรมวาณิช 555,275.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส 15/2559

(รายการที่ 8,10-12,14-16 และ 18) ลว. 1 เม.ย. 59

หจก. ท.ีซ.ี สถาพร กรุป 65,163.00   หจก. ท.ีซ.ี สถาพร กรุป 65,163.00   ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส 16/2559

(รายการที่ 1 และ 17) ลว. 1 เม.ย. 59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2559

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 29 เมษายน 2559
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 1,700.00       1,700.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,700.00   บจก. นวประชา 1,700.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  82/2559

(ดีเซล 38.32 ลิตร, เบนซิน95 = 32.52 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.31 มี.ค.59

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 7,340.00       7,340.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 7,340.00   บจก. นวประชา 7,340.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  83/2559

(ดีเซล 320.63 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.31 มี.ค.59

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10,690.00     10,690.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 10,690.00 บจก. นวประชา 10,690.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  84/2559

(ดีเซล 473.72 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.31 มี.ค.59

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,500.00       6,500.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,500.00   บจก. นวประชา 6,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  85/2559

(ดีเซล 290.09 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.31 มี.ค.59

5 ซอมรถยนต 3 รายการ 3,300.00       3,300.00       ตกลงราคา รานสุธา (โห) ทอไอเสีย 3,300.00   รานสุธา (โห) ทอไอเสีย 3,300.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  97/2559

กจ 286 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 3 พ.ค..59

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9 รายการ 2,888.00       2,888.00       ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,888.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,888.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  98/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 12 พ.ค..59

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 11 รายการ - หมึก 25,000.00     25,000.00     ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 25,000.00 รานไอที ไลฟ 25,000.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  99/2559

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 13 พ.ค..59

8 ซอมรถยนต 44 รายการ 33,061.72     33,061.72     ตกลงราคา บจก.โตโยตาทาจีน 33,061.72 บจก.โตโยตาทาจีน 33,061.72 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  100/2559

ย 5242 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 13 พ.ค..59

9 ซอมรถยนต 2 รายการ 2,128.23       2,128.23       ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 2,128.23   หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 2,128.23   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  101/2559

กฉ 8264 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 27 พ.ค..59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
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 1,950.00       1,950.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 1,950.00   บจก. นวประชา 1,950.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  93/2559

(ดีเซล 48.75 ลิตร, เบนซิน95 = 31.13 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 เม.ย.59

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10,070.00     10,070.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 10,070.00 บจก. นวประชา 10,070.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  94/2559

(ดีเซล 414.54 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 เม.ย.59

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11,550.00     11,550.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 11,550.00 บจก. นวประชา 11,550.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  95/2559

(ดีเซล 474.50 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 เม.ย.59

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,500.00       8,500.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 8,500.00   บจก. นวประชา 8,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  96/2559

(ดีเซล 348.08 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.29 เม.ย.59

5 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ - กระดาษ 9,800.00       9,800.00       ตกลงราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 9,800.00   บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 9,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  106/2559

(สวนสงเสริมฯ,สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 มิ.ย.59

6 วัสดุการเกษตร 5 รายการ 89,826.50     89,826.50     ตกลงราคา บจก.เบตเตอร ซินดิเคท 36,059.00 บจก.เบตเตอร ซินดิเคท 36,059.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  107/2559

วัสดุวิทยาศาสตรฯ 5 รายการ (สวนสงเสริมฯ) 53,767.50 53,767.50 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 มิ.ย.59

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ - หมึก 26,140.00     26,140.00     ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 26,140.00 รานไอที ไลฟ 26,140.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  108/2559

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 มิ.ย.59

8 ซอมรถยนต 3 รายการ 3,300.00       3,300.00       ตกลงราคา รานสุธา (โห) ทอไอเสีย 3,300.00   รานสุธา (โห) ทอไอเสีย 3,300.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  109/2559

ย 1537 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 มิ.ย.59

9 ซอมเครื่องปรับอากาศรถยนต 3 รายการ 4,350.00       4,350.00       ตกลงราคา นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 4,350.00   นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 4,350.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  110/2559

06147-01-053-001/34 (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 มิ.ย.59

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ - หมึก 15,480.00     15,480.00     ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 15,480.00 รานไอที ไลฟ 15,480.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  111/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 มิ.ย.59

11 ซอมเครื่องโทรสาร 1 รายการ 3,745.00       3,745.00       ตกลงราคา บจก.ไทยวัฒนาแอร (นครปฐม) 3,745.00   บจก.ไทยวัฒนาแอร (นครปฐม) 3,745.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  112/2559

,100000042373 (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 2 มิ.ย.59

12 ซอมแซมติดตั้งระบบไฟฟา 10 รายการ 2,700.00       2,700.00       ตกลงราคา นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 2,700.00   นายเกียรติศักดิ์ คัมภีรศาสตร 2,700.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  113/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 2 มิ.ย.59

13 วัสดุสํานักงาน 6 รายการ 8,292.00       8,292.00       ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 8,292.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 8,292.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  114/2559

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 6 มิ.ย.59

14 ซอมรถยนต 4 รายการ 2,800.00       2,800.00       ตกลงราคา อู ตนเซอรวิส 2,800.00   อู ตนเซอรวิส 2,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  115/2559

กต 2080 นครปฐม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 มิ.ย.59

15 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ - กระดาษ 1,568.00       1,568.00       ตกลงราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 1,568.00   บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 1,568.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  116/2559

(สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 มิ.ย.59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2559

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 มิถุนายน 2559
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

16 วัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ - หมึก 7,390.00       7,390.00       ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 7,390.00   รานไอที ไลฟ 7,390.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  117/2559

(สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 มิ.ย.59

17 ซอมรถยนต 7 รายการ 2,311.50       2,311.50       ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 2,311.50   หจก.ตั้งเซียฮวด (1985) 2,311.50   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  118/2559

กจ 286 นครปฐม, กธ 2596 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 13 มิ.ย.59

18 ซอมรถยนต 16 รายการ 5,577.91       5,577.91       ตกลงราคา บจก.เชงกลการ 5,577.91   บจก.เชงกลการ 5,577.91   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  119/2559

กจ 286 นครปฐม, กธ 2596 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 13 มิ.ย.59

19 วัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ - หมึก 48,736.00     48,736.00     ตกลงราคา รานไอที ไลฟ 48,736.00 รานไอที ไลฟ 48,736.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  120/2559

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 14 มิ.ย.59

20 ซอมแซมประตูบานเลื่อนกระจก 3 รายการ 1,300.00       1,300.00       ตกลงราคา น.ส.ขวัญใจ คําศรีเพชร 1,300.00   น.ส.ขวัญใจ คําศรีเพชร 1,300.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  121/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 15 มิ.ย.59

21 ซอมรถยนต 3 รายการ 2,200.00       2,200.00       ตกลงราคา อู ตนเซอรวิส 2,200.00   อู ตนเซอรวิส 2,200.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  122/2559

85 4488 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 23 มิ.ย.59

22 คาบริการกําจัดปลวกอาคารชุดพักอาศัย 5 หอง 20,330.00     20,330.00     ตกลงราคา บจก.แอ็ดวานซ กรุป เอเชีย 20,330.00 บจก.แอ็ดวานซ กรุป เอเชีย 20,330.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  123/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 23 มิ.ย.59

23 ซอมรถยนต 6 รายการ 2,107.90       2,107.90       ตกลงราคา บจก.ช เอราวัณ มอเตอรนครปฐม 2,107.90   บจก.ช เอราวัณ มอเตอรนครปฐม 2,107.90   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  124/2559

นค 3630 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 27 มิ.ย.59

24 ซอมรถยนต 6 รายการ 2,675.00       2,675.00       ตกลงราคา บจก. เอม พี ซี คูล 2,675.00   บจก. เอม พี ซี คูล 2,675.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  125/2559

ผค 406 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 28 มิ.ย.59



1 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง บาท บาท โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,900.00       6,900.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 6,900.00   บจก. นวประชา 6,900.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  102/2559

(ดีเซล 242.84 ลิตร, เบนซิน95 = 31.13 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.31 พ.ค.59

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 19,460.00     19,460.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 19,460.00 บจก. นวประชา 19,460.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  103/2559

(ดีเซล 774.32 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.31 พ.ค.59

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 13,500.00     13,500.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 13,500.00 บจก. นวประชา 13,500.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 104/2559

(ดีเซล 535.34 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.31 พ.ค.59

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,800.00       9,800.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,800.00   บจก. นวประชา 9,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 105/2559

(ดีเซล 390.94 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.31 พ.ค.59

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 93,090.00     93,090.00     ตกลงราคา บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 93,090.00 บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 93,090.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 130/2559

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.6 ก.ค.59

6 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ - กระดาษ 9,800.00       9,800.00       ตกลงราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 9,800.00   บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 9,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  131/2559

(ฝายบริหารทั่วไป,สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.7 ก.ค.59

7 วัสดุยานพาหนะ 1 รายการ -ยาง 11,600.00     11,600.00     ตกลงราคา บจก.นครยนตการยาง 11,600.00 บจก.นครยนตการยาง 11,600.00 ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  132/2559

นค 3630 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.7 ก.ค.59

8 ซอมรถยนต 21 รายการ 7,004.76       7,004.76       ตกลงราคา บจก.โตโยตาทาจีน 7,004.76   บจก.โตโยตาทาจีน 7,004.76   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  133/2559

ผข 7080 นครปฐม กพ 268 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.7 ก.ค.59

9 ซอมรถยนต 4 รายการ 1,322.52       1,322.52       ตกลงราคา บจก.ช เอราวัณมอเตอร นครปฐม 1,322.52   บจก.ช เอราวัณมอเตอร นครปฐม 1,322.52   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  134/2559

ผค 596 นครปฐม (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.7 ก.ค.59

10 วัสดุฝกอบรม 4 รายการ 2,240.00       2,240.00       ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,240.00   รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,240.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  135/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.7 ก.ค.59

11 จางทําเอกสารฝกอบรม 1 รายการ 4,480.00       4,480.00       ตกลงราคา ราน A กอปปเซนเตอร 4,480.00   ราน A กอปปเซนเตอร 4,480.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  136/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว.7 ก.ค.59

12 ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 2 รายการ 1,400.00       1,400.00       ตกลงราคา บจก.วิชัย เฟอรโกอินเตอร 1,400.00   บจก.วิชัย เฟอรโกอินเตอร 1,400.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  137/2559

เกาอี้สํานักงาน,เกาอี้หองประชุม (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 7 ก.ค..59

13 จางเหมาตัดแตงตนไม 4,500.00       4,500.00       ตกลงราคา นายสํา สิงหเกื้อ 4,500.00   นายสํา สิงหเกื้อ 4,500.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  138/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 21 ก.ค.59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2559

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
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 4,800.00       4,800.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 4,800.00     บจก. นวประชา 4,800.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  126/2559

(ดีเซล 242.84 ลิตร, เบนซิน95 = 31.13 ลิตร) (ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 30 มิ.ย.59

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,702.00       9,702.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,702.00     บจก. นวประชา 9,702.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  127/2559

(ดีเซล 774.32 ลิตร) (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 30 มิ.ย.59

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11,467.00     11,467.00     ตกลงราคา บจก. นวประชา 11,467.00   บจก. นวประชา 11,467.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  128/2559

(ดีเซล 535.34 ลิตร) (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 30 มิ.ย.59

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 9,970.00       9,970.00       ตกลงราคา บจก. นวประชา 9,970.00     บจก. นวประชา 9,970.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  129/2559

(ดีเซล 390.94 ลิตร) (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 30 มิ.ย.59

5 ซอมแซมยานพาหนะ 1 รายการ 1,800.00       1,800.00       ตกลงราคา รานโชคชัยการไฟฟา 1,800.00     รานโชคชัยการไฟฟา 1,800.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  143/2559

กฉ 8264 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 ส.ค.59

6 วัสดุสํานักงาน 8 รายการ 3,065.00       3,065.00       ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,065.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 3,065.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  144/2559

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 1 ส.ค.59

7 ซอมรถยนต 4 รายการ 994.03          994.03          ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 994.03       หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 994.03       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  145/2559

กจ 286 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 3 ส.ค.59

8 ซอมรถยนต 4 รายการ 8,500.29       8,500.29       ตกลงราคา บจก.โตโยตาทาจีน 8,500.29     บจก.โตโยตาทาจีน 8,500.29     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  146/2559

กพ 270,ผท 9204 นครราชสีมา (สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 ส.ค.59

9 คาเชาหองประชุม 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา โรงแรมเวล นครปฐม 4,000.00     โรงแรมเวล นครปฐม 4,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  147/2559

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 ส.ค.59

10 จางทําเอกสารสัมมนา 1 รายการ 450.00          450.00          ตกลงราคา รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 450.00       รานบูมบูมแฮนดบุคเซอรวิส 450.00       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  148/2559

(สวนสุขภาพสัตว) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 ส.ค.59

11 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ - ฝกอบรม 6,798.00       6,798.00       ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 6,798.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 6,798.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  149/2559

(สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 ส.ค.59

12 จางทําเอกสารฝกอบรม 1 รายการ 18,540.00     18,540.00     ตกลงราคา ราน A กอปป ปริ้น เซอรวิส 18,540.00   ราน A กอปป ปริ้น เซอรวิส 18,540.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  150/2559

(สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 ส.ค.59

13 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ - กระเปา 61,800.00     61,800.00     ตกลงราคา รานปวีณา การเมนท 61,800.00   รานปวีณา การเมนท 61,800.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  151/2559

(สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 ส.ค.59

14 คาเชาหองประชุม 10,000.00     10,000.00     ตกลงราคา โรงแรมลองบีช ชะอํา 10,000.00   โรงแรมลองบีช ชะอํา 10,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  152/2559

(สวนยุทธศาสตรฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 8 ส.ค.59

15 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ - น้ํายาดับเพลิง 1,800.00       1,800.00       ตกลงราคา โบแฟร แอนตี้ไฟร 1,800.00     โบแฟร แอนตี้ไฟร 1,800.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  153/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 ส.ค.59

16 วัสดุสํานักงาน 18 รายการ 2,952.00       2,952.00       ตกลงราคา รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,952.00     รานศิริชัยศึกษาภัณฑ 2,952.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  154/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2559

สํานักงานปศุสัตวเขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 31 สิงหาคม 2559
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

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 11 ส.ค.59

17 คาเชาหองประชุม 2,000.00       2,000.00       ตกลงราคา โรงแรมเวล นครปฐม 2,000.00     โรงแรมเวล นครปฐม 2,000.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  155/2559

(สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 22 ส.ค.59

18 คาซอมแซมครุภัณฑไฟฟา 2 รายการ 595.84          595.84          ตกลงราคา การไฟฟาสวนภูมิภาค จ.นครปฐม 595.84       การไฟฟาสวนภูมิภาค จ.นครปฐม 595.84       ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  156/2559

(ฝายบริหารทั่วไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 21 ส.ค.59

19 ซอมรถยนต64 รายการ 5,800.00       5,800.00       ตกลงราคา รานโชคชัยการไฟฟา 5,800.00     รานโชคชัยการไฟฟา 5,800.00     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  157/2559

กจ 286 นครปฐม (สวนมาตรฐานฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 22 ส.ค.59

20 คาวัสดุการเกษตร 1 รายการ 32,000.00     32,000.00     ตกลงราคา นายสมเจตน พูลเกษม 32,000.00   นายสมเจตน พูลเกษม 32,000.00   ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  158/2559

(สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 29 ส.ค.59

21 ซอมรถยนต  3 รายการ 9,397.81       9,397.81       ตกลงราคา หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 9,397.81     หจก.ตั้งเซียฮวด 1985 9,397.81     ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535  159/2559

กจ 8264 นครปฐม (สวนสงเสริมฯ) และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 ลว. 30 ส.ค.59

22 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ 14 รายการ และวัสดุ 1,234,693.92 1,233,856.00 สอบราคา บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 170,720.00 บจก.แดรี่ไลน อินเตอรเทรดดิ้ง 170,720.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส 19/2559

วิทยาศาสตรการแพทย 2 รายการ ส 5/2559 (รายการที่ 8 และ 15) ลว. 22 ส.ค. 59

ลว.26 ก.ค. 59 บจก. โปร นาวิน เอ็นเตอรไพรส 341,136.00 บจก. โปร นาวิน เอ็นเตอรไพรส 341,136.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส 20/2559

(สวนสุขภาพสัตว) (รายการที่ 3-7,9-14) ลว. 22 ส.ค. 59

บจก. วิกรมวาณิช 722,000.00 บจก. วิกรมวาณิช 722,000.00 ราคาต่ําสุด มีรายละเอียดถูกตอง ส 21/2559

(รายการที่ 1,2 และ 16) ลว. 22 ส.ค. 59
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