
1 แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
ที่ ที่จะซ้ือ/จำ้ง บำท บำท โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง
1 จำ้งเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 96,000.00   96,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุนนัท ์ภมรพล 96,000.00   นำงสำวสุนนัท ์ภมรพล 96,000.00   มีควำมเหมำะสมกบัต ำแหนง่ ส 1/2564

เดือน ตุลำคม 2563 - กนัยำยน 2564 (ฝ่ำยบริหำรทั่วไป) ลว. 28 ต.ค.63
2 จำ้งเหมำบริกำรขับรถยนต์ 108,000.00 108,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเฉลิมพล  ภู่แกว้ 108,000.00 นำยเฉลิมพล  ภู่แกว้ 108,000.00 มีควำมเหมำะสมกบัต ำแหนง่ ส 2/2564

เดือน ตุลำคม 2563 - กนัยำยน 2564 (ฝ่ำยบริหำรทั่วไป) ลว. 28 ต.ค.63
3 จำ้งเหมำบริกำรขับรถยนต์ 54,000.00   54,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยเฉลิมศักด์ิ  ภู่แกว้ 54,000.00   นำยเฉลิมศักด์ิ  ภู่แกว้ 54,000.00   มีควำมเหมำะสมกบัต ำแหนง่ ส 3/2564

เดือน ตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564 (ส่วนมำตรฐำนฯ) ลว. 28 ต.ค.63
4 จำ้งเหมำบริกำรขับรถยนต์ 54,000.00   54,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยสรำยทุธ แกว้วลัิย 54,000.00   นำยสรำยทุธ แกว้วลัิย 54,000.00   มีควำมเหมำะสมกบัต ำแหนง่ ส 4/2564

เดือน ตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564 (ส่วนมำตรฐำนฯ) ลว. 28 ต.ค.63
5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 24,000.00   24,000.00   เฉพำะเจำะจง บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด์ ซัพพลำย 24,000.00   บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด์ ซัพพลำย24,000.00   ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560 บ 1/2564

เดือน ตุลำคม 2563 - กนัยำยน 2564 (ฝ่ำยบริหำรทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว. 28 ต.ค.63
6 จำ้งเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ 24,000.00   24,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวทศัสินยี ์สูงศักด์ิ 24,000.00   นำงสำวทศัสินยี ์สูงศักด์ิ 24,000.00   มีควำมเหมำะสมกบัต ำแหนง่ ส 5/2564

เดือน ตุลำคม 2563 - ธนัวำคม 2563 (ส่วนสุขภำพสัตว์) ลว. 28 ต.ค.63
7 จำ้งเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ 24,000.00   24,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวเมทนิ ีนนัมำ 24,000.00   นำงสำวเมทนิ ีนนัมำ 24,000.00   มีควำมเหมำะสมกบัต ำแหนง่ ส 6/2564

เดือน ตุลำคม 2563 - ธนัวำคม 2563 (ส่วนสุขภำพสัตว์) ลว. 28 ต.ค.63

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ตุลำคม 2563
ส ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 7 จงัหวดันครปฐม

วนัที่ 31 ตุลำคม 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ/จำ้ง



2 แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
ที่ ที่จะซ้ือ/จำ้ง บำท บำท โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง
1 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 1 รำยกำร เปล่ียนแบตฯ 2,550.00   2,550.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหปกรณ์กำรไฟฟ้ำ 2,550.00 ร้ำนสหปกรณ์กำรไฟฟำ้ 2,550.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  1/2564

กธ 2596 นครปฐม (ฝ่ำยบริหำรทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.10 พ.ย.63
2 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 6,935.74   6,935.74    เฉพำะเจำะจง หจก.ต้ังเซียฮวด (1985) 6,935.74 หจก.ต้ังเซียฮวด (1985) 6,935.74 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  2/2564

กฉ 8264 นครปฐม (ฝ่ำยบริหำรทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.10 พ.ย.63
3 ซ่อมแซมระบบไฟกล้องวงจรปดิ 2,250.00   2,250.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนภัทร 2,250.00 ร้ำนธนภทัร 2,250.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  3/2564

(ฝ่ำยบริหำรทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.10 พ.ย.63
4 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 1,741.96   1,741.96    เฉพำะเจำะจง บจก.ช เอรำวัณมอเตอร์ 1,741.96 บจก.ช เอรำวณัมอเตอร์ 1,741.96 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  4/2564

กย 1716 นครปฐม (ฝ่ำยบริหำรทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.10 พ.ย.63
5 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 1,463.76   1,463.76    เฉพำะเจำะจง บจก.มิตซู ช.เอรำวัณ นครปฐม 1,463.76 บจก.มิตซู ช.เอรำวณั นครปฐม 1,463.76 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  5/2564

กล 1237 นครปฐม (ฝ่ำยบริหำรทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.11 พ.ย.63

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจกิำยน 2563
ส ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 7 จงัหวดันครปฐม

วนัที่ 30 พฤศจกิำยน 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ/จำ้ง



3 แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
ที่ ที่จะซ้ือ/จำ้ง บำท บำท โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง
1 ซ้ือวสัดุเวชภณัฑ์ 1 รำยกำร 489,940.00    489,940.00 เฉพำะเจำะจง บจก.น ำทิศไทย 489,940.00 บจก.น ำทศิไทย 489,940.00 ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  6/2564

(ส่วนสุขภำพสัตว์) ข้อ 43 ข้อ 57 (1) ลว.1 ธ.ค.63
2 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3 รำยกำร 90,700.00      90,700.00   เฉพำะเจำะจง หจก.โลคอลคอม 90,700.00   หจก.โลคอลคอม 90,700.00   ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560 ส 8 /2564

(ฝ่ำยบริหำรทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.3 ธ.ค.63
3 วสัดุคอมพวิเตอร์ 1 รำยกำร 19,000.00      19,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.โลคอลคอม 19,000.00   หจก.โลคอลคอม 19,000.00   ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  7/2564

(ครุภณัฑ์มูลค่ำต่ ำกวำ่เกณฑ์) (ฝ่ำยบริหำรทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.3 ธ.ค.63
4 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 4,382.72        4,382.72     เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำทำ่จนี นครปฐม 4,382.72     บจก.โตโยต้ำทำ่จนี นครปฐม 4,382.72     ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  8/2564

กพ 268 นครปฐม (ส่วนสุขภำพสัตว์) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.2 ธ.ค.63
5 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 4,284.28        4,284.28     เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำทำ่จนี นครปฐม 4,284.28     บจก.โตโยต้ำทำ่จนี นครปฐม 4,284.28     ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  9/2564

กพ 270 นครปฐม (ส่วนสุขภำพสัตว์) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.2 ธ.ค.63
6 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 22,073.03      22,073.03   เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำทำ่จนี นครปฐม 22,073.03   บจก.โตโยต้ำทำ่จนี นครปฐม 22,073.03   ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  10/2564

กพ 270 นครปฐม (ส่วนสุขภำพสัตว์) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.4 ธ.ค.63
7 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 2,450.00        2,450.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหปกรณ์กำรไฟฟ้ำ 2,450.00     ร้ำนสหปกรณ์กำรไฟฟำ้ 2,450.00     ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  11/2564

กพ 268 นครปฐม (ส่วนสุขภำพสัตว์) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.17 ธ.ค.63
8 ครุภณัฑ์สนำมและกำรฝึก 400,000.00    400,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เมดิก ไลฟ์ 400,000.00 บจก.เมดิก ไลฟ์ 400,000.00 ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560 ส 7/2564

เต็นทป์ฏบิติังำนทำงสัตวแพทย์ (ส่วนสุขภำพสัตว์) ข้อ 43 ม.55 (1) ลว.9 ธ.ค.63
9 จำ้งเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ 72,000.00      72,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวทศัสินยี ์สูงศักด์ิ 72,000.00   นำงสำวทศัสินยี ์สูงศักด์ิ 72,000.00   มีควำมเหมำะสมกบัต ำแหนง่ ส 9/2564

เดือน มกรำคม - กนัยำยน 2564 (ส่วนสุขภำพสัตว์) ลว.22 ธ.ค.63
10 จำ้งเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ 72,000.00      72,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวเมทนิ ีนนัมำ 72,000.00   นำงสำวเมทนิ ีนนัมำ 72,000.00   มีควำมเหมำะสมกบัต ำแหนง่ ส 10/2564

เดือน มกรำคม - กนัยำยน 2564 (ส่วนสุขภำพสัตว์) ลว.22 ธ.ค.63

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม 2563
ส ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 7 จงัหวดันครปฐม

วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ/จำ้ง



4 แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ ทีจ่ะซ้ือ/จ้ำง บำท บำท โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
1 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 2,745.09       2,745.09       เฉพำะเจำะจง บจก. ช เอรำวัณมอเตอร์ 2,745.09       บจก. ช เอรำวัณมอเตอร์ 2,745.09       ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  12/2564

ผค 406 นครปฐม (ส่วนสุขภำพสัตว)์ ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.6 ม.ค.64
2 วัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร 23,124.00      23,124.00      เฉพำะเจำะจง บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด์ ซัพพลำย 23,124.00      บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด์ ซัพพลำย 23,124.00      ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  13/2564

(ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.26 ม.ค.64
3 วัสดุฝึกอบรม 59 รำยกำร 14,730.00      14,730.00      เฉพำะเจำะจง นำงณัฎฐ์ชญำ นำคศรี 14,730.00      นำงณัฎฐ์ชญำ นำคศรี 14,730.00      ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  14/2564

(ส่วนส่งเสริมฯ) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.27 ม.ค.64
4 วัสดุวิทยำศำสตร์และวัสดุกำรเกษตร 50,000.00      50,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.หนองโพยำสัตว์ 50,000.00      หจก.หนองโพยำสัตว์ 50,000.00      ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  15/2564

(ส่วนส่งเสริมฯ) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.27 ม.ค.64
5 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ 10 รำยกำร และวัสดุ 1,908,000.00 1,908,000.00 e-bidding หจก.ทีซี. สถำพร กรุ๊ป 141,710.80    หจก.ทีซี. สถำพร กรุ๊ป 141,710.80    ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560 ส 11/2564 ลว.2 ก.พ..64

วิทยำศำสตร์ 24 รำยกำร  e 1/2564 หจก.บี เวลล์ ฟำร์มำ แอนด์ อคีวิปเมนท์ 331,740.80    บจก.วิกรมวำณิช 331,740.80    ข้อ 43 ข้อ 57 (1) ส 12/2564 ลว.3 ก.พ..64
ลว 30 ธ.ค.63 บจก.วิกรมวำณิช 1,296,245.00 บจก.วิกรมวำณิช 1,296,245.00 ส 13/2564 ลว.3 ก.พ..64

(ส่วนสุขภำพสัตว)์ รวม 1,769,696.60 รวม 1,769,696.60 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564
ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที ่31 มกรำคม 2564
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ/จ้ำง



5 แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ ทีจ่ะซ้ือ/จ้ำง บำท บำท โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
1 ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟำ้ 4,780.00       4,780.00       เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ต้องจิตต์เจริญ 4,780.00       นำยประพนัธ์ ต้องจิตต์เจริญ 4,780.00       ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  16/2564

(ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.1 ก.พ.64
2 วัสดุคอมพวิเตอร์ 1 รำยกำร 18,940.00      18,940.00      เฉพำะเจำะจง บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด์ ซัพพลำย 18,940.00      บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด์ ซัพพลำย 18,940.00      ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  17/2564

(ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.3 ก.พ.64
3 ซ่อมแซมบ ำรุงระบบไฟฟำ้แบบครบวงจร 21,400.00      21,400.00      เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคจงัหวดันครปฐม 21,400.00      กำรไฟฟำ้ส่วนภมูิภำคจังหวัดนครปฐม 21,400.00      ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  18/2564

(ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.4 ก.พ.64
4 วัสดุเวชภณัฑ์ 2 รำยกำร 199,745.00    199,745.00    เฉพำะเจำะจง บจก. วิกรมวำณิช 199,745.00    บจก. วิกรมวำณิช 199,745.00    ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  20/2564

(ส่วนสุขภำพสัตว)์ ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.19 ก.พ.64
5 วัสดุวิทยำศำสตร์ 3 รำยกำร 138,220.00    138,220.00    เฉพำะเจำะจง หจก. บีเวลล์ ฟำร์มำ แอนด์ อคีวิปเมนท์ 138,220.00    หจก. บีเวลล์ ฟำร์มำ แอนด์ อคีวิปเมนท์ 138,220.00    ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  20/2564

(ส่วนสุขภำพสัตว)์ ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.19 ก.พ.64
6 วัสดุฝึกอบรม 4 รำยกำร 14,960.00      14,960.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอก๊อปปี ๊เซอร์วิส 14,960.00      ร้ำนเอก๊อปปี ๊เซอร์วิส 14,960.00      ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  21/2564

(ส่วนส่งเสริมฯ) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.23 ก.พ.64
7 เปล่ียนแบตเตอร่ี 2,700.00       2,700.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหปกรณ์กำรไฟฟ้ำ 2,700.00       ร้ำนสหปกรณ์กำรไฟฟำ้ 2,700.00       ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  22/2564

กฉ 8264 นครปฐม (ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.23 ก.พ.64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพนัธ์ 2564
ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที ่28 กุมภำพนัธ์ 2564
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ/จ้ำง



6 แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ ทีจ่ะซ้ือ/จ้ำง บำท บำท โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
1 วัสดุส ำนักงำน 28 รำยกำร 4,925.00       4,925.00       เฉพำะเจำะจง บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด์ ซัพพลำย 4,925.00       บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด์ ซัพพลำย 4,925.00       ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  23/2564

(ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.1 ม.ีค.64
2 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 3,079.46       3,079.46       เฉพำะเจำะจง บจก. ช เอรำวัณมอเตอร์ 3,079.46       บจก. ช เอรำวัณมอเตอร์ 3,079.46       ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  24/2564

กม 3902 นครปฐม (ส่วนมำตรฐำนฯ) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.1 ม.ีค.64
3 ซ่อมแซมเปล่ียนท่อน้ ำทิง้หอ้งน้ ำชำยหญิง 2,460.00       2,460.00       เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ต้องจิตต์เจริญ 2,460.00       นำยประพนัธ์ ต้องจิตต์เจริญ 2,460.00       ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  25/2564

(ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.1 ม.ีค.64
4 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 9 รำยกำร 2,800.00       2,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนยอดบุญ 2,800.00       ร้ำนยอดบุญ 2,800.00       ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  26/2564

(ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.1 ม.ีค.64
5 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 4,153.74       4,153.74       เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำท่ำจีน นครปฐม 4,153.74       บจก.โตโยต้ำท่ำจีน นครปฐม 4,153.74       ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  27/2564

กพ 269 นครปฐม (ส่วนสุขภำพสัตว)์ ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.1 ม.ีค.64
6 จ้ำงเหมำท ำโล่รำงวัล 3,000.00       3,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครปฐมถ้วยรำงวัล 3,000.00       ร้ำนนครปฐมถ้วยรำงวัล 3,000.00       ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  28/2564

(ส่วนส่งเสริมฯ) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.1 ม.ีค.64
7 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 1,392.07       1,392.07       เฉพำะเจำะจง หจก.ต้ังเซียฮวด (1985) 1,392.07       หจก.ต้ังเซียฮวด (1985) 1,392.07       ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  2/2564

กธ 2596 นครปฐม (ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.10 พ.ย.63
8 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 1,953.82       1,953.82       เฉพำะเจำะจง บจก. ช เอรำวัณมอเตอร์ 1,953.82       บจก. ช เอรำวัณมอเตอร์ 1,953.82       ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  24/2564

นค 4837 นครปฐม (ส่วนมำตรฐำนฯ) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.1 ม.ีค.64
9 ครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์ (หบีเย็น) 48,000.00      48,000.00      เฉพำะเจำะจง บจก.น ำทิศไทย 48,000.00      บจก.น ำทิศไทย 48,000.00      ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560  ส14/2564

(ส่วนสุขภำพสัตว)์ ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ลว.3 ม.ีค.64
10 จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ 54,000.00      54,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยเฉลิมศักด์ิ  ภูแ่ก้ว 54,000.00      นำยเฉลิมศักด์ิ  ภูแ่ก้ว 54,000.00      มีควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ส 15/2564

เดือน เมษำยน - กันยำยน 2564 (ส่วนมำตรฐำนฯ) ลว.30 มี.ค.64
11 จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ 54,000.00      54,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยสรำยุทธ แก้ววิลัย 54,000.00      นำยสรำยุทธ แก้ววิลัย 54,000.00      มีควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ส 16/2564

เดือน เมษำยน - กันยำยน 2564 (ส่วนมำตรฐำนฯ) ลว.30 มี.ค.64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที ่31 มีนำคม 2564
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ/จ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี ท่ีจะซ้ือ/จ้ำง บำท บำท โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

1 วัสดุส ำนักงำน 14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก.นครปฐม โอเอ แอนด์ ซัพพลำย 14,000.00 บจก.นครปฐม โอเอ แอนด์ ซัพพลำย 14,000.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 31/2564

(ส่วนส่งเสริมฯ) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.5 เม.ย.64

2 เปล่ียนแบตเตอร่ีโน๊ตบุ๊ค 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โลคอลคอม 2,500.00 หจก.โลคอลคอม 2,500.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 32/2564

(ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.5 เม.ย.64

3 วัสดุเวชภัณฑ์ ยำถ่ำยพยำธิชนิดน  ำ Albendazole 88,890.00 88,890.00 เฉพำะเจำะจง บจก.น ำทิศไทย 88,890.00 บจก.น ำทิศไทย 88,890.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 33/2564

(ส่วนสุขภำพสัตว์) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.9 เม.ย.64

4 จ้ำงเหมำซ่อมแซมหลังคำอำคำรท่ีท ำกำร 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุธี จิระมำนิต 2,500.00 นำยสุธี จิระมำนิต 2,500.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 34/2564

(ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.23 เม.ย.64

5 วัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร 3,300.00 3,300.00 เฉพำะเจำะจง บจก.นครปฐม โอเอ แอนด์ ซัพพลำย 3,300.00 บจก.นครปฐม โอเอ แอนด์ ซัพพลำย 3,300.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 35/2564

(ส่วนส่งเสริม) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.23 เม.ย.64

6 จ้ำงเหมำท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนท๊อป อะครีลิค 4,500.00 ร้ำนท๊อป อะครีลิค 4,500.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 36/2564

(ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.27 เม.ย.64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันท่ี 30 เมษำยน 2564

งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี ท่ีจะซ้ือ/จ้ำง บำท บำท โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

1 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 3,075.00 3,075.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ไทยเสรี บุ๊คส์ 3,075.00 บจก.ไทยเสรี บุ๊คส์ 3,075.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 37/2564

(ส่วนยุทธศำสตร์ฯ) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.7 พ.ค.64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันท่ี 31 พฤษภำคม 2564

งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี ท่ีจะซ้ือ/จ้ำง บำท บำท โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

1 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง ชนมพรฟำร์ม 4,500.00 ชนมพรฟำร์ม 4,500.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 38/2564

(ส่วนส่งเสริมฯ) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.9 มิ.ย.64

2 วัสดุเวชภัณฑ์ 300,280.00 300,280.00 เฉพำะเจำะจง บจก.น ำทิศไทย 300,280.00 บจก.น ำทิศไทย 300,280.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 39/2564

(ส่วนสุขภำพสัตว์) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.9 มิ.ย.64

3 วัสดุกำรเกษตร 99,720.00 99,720.00 เฉพำะเจำะจง บจก. มิตร สมำน อกริเทรด 99,720.00 บจก. มิตร สมำน อกริเทรด 99,720.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 40/2564

ผลิตภัณฑ์ก ำจัดแมลงและสัตว์รบกวน (ส่วนสุขภำพสัตว์) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.9 มิ.ย.64

4 วัสดุกำรเกษตร 399,960.00 399,960.00 เฉพำะเจำะจง บจก. มิตร สมำน อกริเทรด 399,960.00 บจก. มิตร สมำน อกริเทรด 399,960.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 41/2564

ผลิตภัณฑ์ก ำจัดแมลงและสัตว์รบกวน (ส่วนสุขภำพสัตว์) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.21 มิ.ย.64

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 32,120.00 32,120.00 เฉพำะเจำะจง บจก.นครปฐม โอเอ แอนด์ ซัพพลำย 32,120.00 บจก.นครปฐม โอเอ แอนด์ ซัพพลำย 32,120.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 42/2564

(ส่วนมำตรฐำน,ส่วนยุทธศำตร์ฯ) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.29 มิ.ย.64

5 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 4,322.27 4,322.27 เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำท่ำจีน นครปฐม 4,322.27 บจก.โตโยต้ำท่ำจีน นครปฐม 4,322.27 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 43/2564

6กม 4826 กทม (ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.30 มิ.ย.64

6 วัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนำมและกำรฝึก 40,000.00 40,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก. เมดิคอล มอลล์ 40,000.00 บจก. เมดิคอล มอลล์ 40,000.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 ส17/2564

ชุดอุปกรณ์วำงยำสลบสัตว์ (ส่วนสุขภำพสัตว์) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.15 มิ.ย.64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันท่ี 30 มิถุนำยน 2564

งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี ท่ีจะซ้ือ/จ้ำง บำท บำท โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

1 จ้ำงเหมำปรับพื นท่ีบริเวณหลังโรงจอดรถ78,360.00 78,360.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ วิวัฎฎ์กุลธร 78,360.00 นำยสมบัติ วิวัฎฎ์กุลธร 78,360.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 44/2564

(ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.2 ก.ค.64

2 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 5,089.08 5,089.08 เฉพำะเจำะจง บจก. โตโยต้ำท่ำจีน ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 5,089.08 บจก. โตโยต้ำท่ำจีน ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 5,089.08 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 45/2564

กพ 270 นฐ (ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.5 ก.ค.64

3 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 18,525.98 18,525.98 เฉพำะเจำะจง บจก.เช้งกลกำร 18,525.98 บจก.เช้งกลกำร 18,525.98 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 46/2564

กต 6495 นฐ (ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.5 ก.ค.64

4 วัสดุกำรเกษตร 34,920.00 34,920.00 เฉพำะเจำะจง บจก.มิตร สมำน อกริเทรด 34,920.00 บจก.มิตร สมำน อกริเทรด 34,920.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 47/2564

ผลิตภัณฑ์ก ำจัดแมลงและสัตว์รบกวน (ส่วนส่งเสริมฯ) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.14 ก.ค.64

5 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 18 รำยกำร 6,400.00 6,400.00 เฉพำะเจำะจง บจก. ไทยเสรี บุ๊คส์ จ ำกัด 6,400.00 บจก. ไทยเสรี บุ๊คส์ จ ำกัด 6,400.00 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560 48/2564

(ส่วนยุทธศำสตร์ฯ) ข้อ 79 ม.56 ข้อ วรรณหน่ึง (2) (ข) ลว.19 ก.ค.64

6 วัสดุเวชภัณฑ์ 11 รำยกำร และ 1,431,010.00 1,431,010.00 e-bidding หจก.บี เวลล์ ฟำร์มำ แอนด์ อีควิปเมนท์ 264,708.00     หจก.บี เวลล์ ฟำร์มำ แอนด์ อีควิปเมนท์ 264,708.00     ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2560 ส 18/2564 ลว.15 ก.ค..64

วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 4 รำยกำร  e 2/2564 บจก.โปร นำวิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 323,240.00     บจก.วิกรมวำณิช จ ำกัด 323,240.00     ข้อ 43 ข้อ 57 (1) ส 19/2564 ลว.15 ก.ค..64

ลว 8 มิ.ย.64 บจก.วิกรมวำณิช จ ำกัด 750,000.00     บจก.วิกรมวำณิช จ ำกัด 750,000.00     ส 20/2564 ลว.15 ก.ค..64

(ส่วนสุขภำพสัตว์) รวม 1,337,948.00  รวม 1,337,948.00   

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันท่ี 31 กรกฎำคม 2564

งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง
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