
แบบ สขร. 1

           

ลาํดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้ เสนอราคา ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 1. วสัดกุารเกษตรและวสัดโุรงงาน 3 รายการ 94,950.00          94,950 ตกลงราคา ร้านอินเตอร์ฯ                 94,950.- ร้านอินเตอร์ฯ                 94,950.- ราคาตํ่าสดุ, บซ. 66/58 ลว.1 เมย. 58

ร้าน พีอาร์เทรดดิง้          99,750.- รายละเอียดถกูต้อง

2 1. วสัดโุรงงาน จํานวน 2 รายการ 47,936.00          47,936 ตกลงราคา บ. มายแล็บฯ                 47,936.- บ. มายแล็บฯ                 47,936.- ราคาตํ่าสดุ, บซ. 67/58 ลว. 1 เมย. 58

หจก.ศิริปัญญา           104,860.- รายละเอียดถกูต้อง

3 1. ถงัพลาสติก HDPE  สีนํา้เงิน                  250  ใบ 92,500.00          92,500 ตกลงราคา ร้านเอเคฯ                     92,500.- ร้านเอเคฯ                     92,500.- ราคาตํ่าสดุ, บซ. 68/58 ลว. 1 เมย. 58

ร้านธนาพาณิชย์            98,750.- รายละเอียดถกูต้อง

4 1. วสัดเุคมีภณัฑ์ จํานวน 4 รายการ 97,455.60          97,455.60       ตกลงราคา บ. มายแลบสเกล          97,455.60 บ. มายแลบสเกล          97,455.60 ราคาตํ่าสดุ, บซ. 69/58 ลว. 2 เมย. 58

หจก.แซคซายน์ฯ        109,407.50 รายละเอียดถกูต้อง

5 1. วสัดโุรงงาน จํานวน 6 รายการ 84,950.00          84,650.00       ตกลงราคา ร้านเบสท์ ซพัพลาย          84,650.- ร้านเบสท์ ซพัพลาย          84,650.- ราคาตํ่าสดุ, บซ. 70/58 ลว. 2 เมย. 58

ร้านพีอาร์เทรดดิง้           88,580.- รายละเอียดถกูต้อง

6 1. มอเตอร์พดัลม รุ่น 2 VGV 45                    6  ตวั 90,000.00          90,000.00 ตกลงราคา ร้าน ช.นานาภณัฑ์         90,000.- ร้าน ช.นานาภณัฑ์         90,000.- ราคาตํ่าสดุ, บซ. 71/58 ลว. 8 เมย. 58

ร้านธนาพาณิชย์            99,000.- รายละเอียดถกูต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

                    สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรมปศสุตัว์

       วนัที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........



แบบ สขร. 1

           

ลาํดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้ เสนอราคา ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

7 1. วสัดอุะไหล,่ก่อสร้าง  จํานวน 11 รายการ 74,090.00          74,090.00       ตกลงราคา ร้าน บีโออี.                  74,090.- ร้าน บีโออี.                  74,090.- ราคาตํ่าสดุ, บซ. 72/58 ลว. 8 เมย. 58

ห้างฯ เทสเตอร์คลู         81,699.85 รายละเอียดถกูต้อง

8 1. นํา้มนัเตา ชนิดที่ 1                        15,000 ลิตร 233,367.00        233,367.00 กรณีพิเศษ ปตท.                       233,367.- ปตท.                       233,367.- ตามมติ ครม. บซ. 73/58 ลว. 21 เมย. 58

9 1. วสัดเุคมีภณัฑ์ จํานวน 5 รายการ 34,026.00          34,026 ตกลงราคา ร้าน วินวินฯ                 34,026.- ร้าน วินวินฯ                 34,026.- ราคาตํ่าสดุ, บซ. 74/58 ลว. 21 เมย. 58

ร้านเบสท์ ซพัพลาย       35,540.- รายละเอียดถกูต้อง

10 1. วสัดโุรงงาน จํานวน 1 รายการ 97,240.00          97,240.00 ตกลงราคา ร้านไอยดูีฯ                    97,240.- ร้านไอยดูีฯ                    97,240.- ราคาตํ่าสดุ, บซ. 75/58 ลว. 21 เมย. 58

รายละเอียดถกูต้อง

11 1. วสัดอุะไหล ่จํานวน 14 รายการ 90,361.56          90,361.56 ตกลงราคา หจก. กิจเจริญ             90,361.56 หจก. กิจเจริญ             90,361.56 ราคาตํ่าสดุ, บซ. 76/58 ลว. 27 เมย. 58

หจก.ยซูีอีฯ                 91,522.45 รายละเอียดถกูต้อง

12 1. วสัดอุะไหล ่จํานวน 6 รายการ 51,200.00          51,200.00 ตกลงราคา ร้าน เอเค พาณิชภณัฑ์   51,200.- ร้าน เอเค พาณิชภณัฑ์   51,200.- ราคาตํ่าสดุ, บซ. 77/58 ลว. 28 เมย. 58

ร้าน  ช.นานาภณัฑ์ รายละเอียดถกูต้อง

13 1. วสัดกุ่อสร้าง,อะไหล ่จํานวน 16 รายการ 86,670.00          86,670.00       ตกลงราคา ร้าน ถาวรวฒันา            86,670.- ร้าน ถาวรวฒันา            86,670.- ราคาตํ่าสดุ, บซ. 78/58 ลว. 28 เมย. 58

ร้าน ช.นานาภณัฑ์ รายละเอียดถกูต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือจดัจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

             สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรมปศสุตัว์

       วนัที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........



แบบ สขร. 1

           

ลาํดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้ เสนอราคา ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

14 1. วสัดโุรงงานและเคมีภณัฑ์ จํานวน 9 รายการ 98,250.00          98,250.00       ตกลงราคา ร้านพีเอ็นซพัพลาย          98,250.- ร้านพีเอ็นซพัพลาย          98,250.- ราคาตํ่าสดุ, บซ. 79/58 ลว. 28 เมย. 58

หจก.วินวินฯ                99,531.40 รายละเอียดถกูต้อง

15 1. วสัดเุคมีภณัฑ์ จํานวน 18 รายการ 95,714.71          95,714.71       ตกลงราคา บ.เอส.เอ็มเคมิคอลฯ      95,714.71 บ.เอส.เอ็มเคมิคอลฯ      95,714.71 ราคาตํ่าสดุ, บซ. 80/58 ลว. 28 เมย. 58

หจก.แซคซายน์            96,781.50 รายละเอียดถกูต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือจดัจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

             สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรมปศสุตัว์

       วนัที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........



เมย แบบ สขร. 1

           

ลาํดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้ เสนอราคา ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 1. กลอ่งพลาสติกบรรจวุคัซีนสตัว์ปีกจํานวน สอบราคา บ. ดาต้าแพค จํากดั       17,200.- บ. ดาต้าแพค จํากดั   17,200.- ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดสญัญาซือ้ที่ 70/58

    10 ขวด จํานวน                         100,000 กลอ่ง 171,200.00        171,200 บ.เพอร์เฟค แมเนจเมนท์ 188,320.- ถกูต้อง ลว. 3 เมย. 58

2. กลอ่งพลาสติกบรรจวุคัซีนโรคปากและเท้าเปื่อย บ. ดาต้าแพค จํากดั       355,240.- บ. ดาต้าแพค จํากดั  355,240.-        "               "        "               "

    โค-กระบือ  จํานวน                      20,000 กลอ่ง 359,520.00        359,520 บ.เพอร์เฟค แมเนจเมนท์ 378,780.-

3. กลอ่งพลาสติกบรรจวุคัซีนโรคปากและเท้าเปื่อย บ. ดาต้าแพค จํากดั       398,040.- บ. ดาต้าแพค จํากดั 398,040.-        "               "        "               "

    สกุรขนาด 75 โด๊ส จํานวน 12 ขวด   20,000 กลอ่ง 402,320.00        402,320.00     บ.เพอร์เฟค แมเนจเมนท์ 417,300.-

2 1. ไส้กรองเมมเบรนสําหรับกรองนํา้ยาเคมี e-auction บ.รีเนาน์ เทคนิคอลฯ  2,953,200.- บ.รีเนาน์ฯ              2,953,200.- ราคาตํ่าสดุ สญัญาซือ้ที่ 71/58

    ขนาด 0.45 ไมครอน ยาว 30 นิว้        200  อนั 2,974,600.00     2,974,600 บ. เอ็นแอนด์เอฯ         2,964,600.- รายละเอียดถกูต้อง ลว. 8 เมย. 58

3 1. กระดาษถ่ายเอกสารชนิดพิเศษ สอบราคา บ.เปเปอร์ สยามซิตี ้จก.  129,600. บ.เปเปอร์ สยามซิตี ้  129,600.- ราคาตํ่าสดุ สญัญาซือ้ที่ 72/58

    ขนาด 80 แกรมเอ 4 จํานวน               1,600 รีม 133,600.00        133,600 บ.โรงงานฯบางปะอินฯ 130,112.- รายละเอียดถกูต้อง ลว. 10 เมย. 58

ร้านสินสยาม              168,000.-

ร้านเอนกสเตชัน่เนอรี่    131,824.-

                                สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

             สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรมปศสุตัว์

       วนัที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........



แบบ สขร. 1

           

ลาํดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้ เสนอราคา ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

4 1. เครื่องดดูจา่ยสารละลายแบบไฟฟ้า               1  ค. 19,000.00          19,000 ตกลงราคา บ. เอส.เอ็ม.เคมิคอล จก.  19,000.- บ. เอส.เอ็ม.เคมิคอล จก.  19,000.- ราคาเทา่วงเงิน, ส. 73/58 ลว. 20 เมย. 58

หจก.แซคซายน์เอ็นฯ       42,800.- รายละเอียดถกูต้อง

5 1. สายยางซิลิโคน 0 ด้านนอก 8+0.2 มม.

0 ด้านใน 5+0.2                                        20  เมตร 2,400.00            2,400 สอบราคา ไมม่ีผู้ เสนอราคา

2. สายยางซิลิโคน 0 ด้านนอก 10+0.2 มม. วด. 29/58

0 ด้านใน 6.0+0.2                                     70  เมตร 10,500.00          10500   "               "  

3. สายยางซิลิโคน 0 ด้านนอก 12+0.2 มม.

0 ด้านใน 8+0.2                                     120  เมตร 28,200.00          28,200              "               "  

4. สายยางซิลิโคน 0 ด้านนอ12+0.2 มม.

0 ด้านใน 8+0.2                                     120  เมตร 72,000.00          72,000   "               "  

5. สายยางซิลิโคน (2 ชัน้ ชนิดเสริมไฟเบอร์)

0 19.0 มม. ภายนอก 28 มม.                    100 เมตร 444,050.00        444,050   "               "  

6. ปากกาปลายไฟเบอร์สําหรับเครื่อง LKB

Brommic 2210-220 สีนํา้เงิน                     10 ด้าม 41,730.00          41,730 บ. เอ็นแอนด์เอฯ จํากดั    41,730.- บ. เอ็นแอนด์เอฯ จํากดั    41,730.- ผู้ ใช้ต้องการใช้เร่งดว่น ส. 74/58 ลว. 24 เมย. 58

7. ปากกาปลายไฟเบอร์สําหรับเครื่อง LKB

Brommic 2210-220 สีแดง                       10 ด้าม 85,771.20          85,771.20 บ. เอ็นแอนด์เอฯ จํากดั   85,771.2 บ. เอ็นแอนด์เอฯ จํากดั   85,771.20        "               "      "                    "

                                สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

             สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรมปศสุตัว์

       วนัที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........


