
แบบ สขร. 1

           

ลาํดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้ เสนอราคา ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 1. ฝาอลมูิเนียมสีบรอนซ์ ขนาด 20x8 มม. 400,000.00        400,000 สอบราคา หจก. เสริมไทย ฯ         378,500.- ราคาตํ่าสดุ, ส. 84/58 ลว. 3 มิย. 58

    จํานวน  2,000,000 ฝา วด. 30/58 หจก. บวัทองฯ             360,000.- หจก. บวัทองฯ             360,000.- รายละเอียดถกูต้อง

2. ฝาอลมูิเนียมสีชมพ ูขนาด 20x80 มม. หจก. เสริมไทย ฯ         378,500.-

   จํานวน 300,000 ฝา 60,000.00          60,000 หจก. บวัทองฯ               54,000.- หจก. บวัทองฯ               54,000.-

2 คาล์ฟซีรั่ม                                            24,000 ล. 18,228,192.00   19,228,192 e-auction บ. แบงเทรดดิง้ฯ     18,168,192.- บ. แบงเทรดดิง้ฯ     18,168,192.- ราคาตํ่าสดุ ส. 85/58 ลว. 8 มิย. 58

e-20/58 บ. วินเนอร์วิชัน่       18.198,192.- รายละเอียดถกูต้อง

3 ซีรัมลกูโคอายไุมเ่กิน 12 เดือน                     50  ลิตร 342,400.00        342,400 สอบราคา หจก.แซค ซายน์ เอ็น   353,100.- ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดส. 86/58 ลว. 12 มิย. 58

วด. 31/58 บ. เอส.เอ็มเคมิคอลฯ   342400.- บ. เอส.เอ็มเคมิคอลฯ   342400.- ถกูต้อง

4 กลอ่งบรรจวุคัซีน จํานวน 14 รายการ 961,855.10        961,855 สอบราคา บ. เจนเทค ฯ         1,027,007.40 ส. 87/58 ลว. 19 มิย. 58

บ. เพอร์เฟคฯ            961,855.10 บ. เพอร์เฟคฯ          961,855.10 ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียด

ถกูต้อง

5 สกุรทดลองอาย ุ6-8 สปัดาห์ ไมฉ่ีดวคัซีน นางจนัทร์ทราทิพย์ฯ  1,023,840.- ส. 88/58 ลว. 29 มิย. 58

และไมต่ิดเชือ้                                            324 ตวั 1,020,600.00     1,020,600 สอบราคา นายสมัฤทธิ์ฯ             1,020,600.- นายสมัฤทธิ์ฯ        1,020,600.- ราคาตํ่าสดุ

วด. 39/58 รายละเอียดถกูต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน มิถนุายน 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

6 จกุยางปิดขวดวคัซีนโค-กระบือชนิดนํา้ สอบราคา บ.ภาวิวฒัน์ ราคาตํ่าสดุ, ส. 89/58  ลว. 30 มิย. 58

จํานวน                                                 500,000 ชดุ 909,500.00        909,500 บ. ไทยนอสทรัม           406,600.- บ. ไทยนอสทรัม           406,600.- รายละเอียดถกูต้อง

7 อาหารสกุรเล็ก(นน. 15-30 กก.) สอบราคา หจก. จฬุาปศสุตัว์ฯ   231,742.94 หจก. จฬุาปศสุตัว์ฯ 231,742.94 มีความต้องการใช้อยา่งส.90/58 ลว. 30 มิย. 58

ชนิดสําเร็จรูป                                      506 ถงุ 225,291.44        225,291 วด. 37/58 ตอ่เนื่อง

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือจดัจ้างในรอบเดือน มิถนุายน 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

1 ยางใน 1000-20                                   1  เส้น 1,700.00            1,700.00         ตกลงราคา ร้านลพบรุีหลอ่ยาง           1,700.- ร้านลพบรุีหลอ่ยาง           1,700.- ราคาตํ่าสดุ บซ. 92/58 ลว. 3 มิย. 58

2 วสัดเุคมีภณัฑ์-โรงงาน                            2 รายการ 98,718.20          98,718.20       ตกลงราคา หจก.โกลบอล ฯ            98,718.20 หจก.โกลบอล ฯ            98,718.20 ราคาตํ่าสดุ บซ. 93/58 ลว. 3 มิย. 58

3 วสัดโุรงงาน                                          6 รายการ 98,333.00          98,333.00       ตกลงราคา หจก. วินวินฯ                  98,333.- ร้านวินวินฯ                  98,333.- ราคาตํ่าสดุ บซ. 94/58 ลว. 3 มิย. 58

4 วสัดโุรงงาน                                          5 รายการ 98,183.20          98,183.20       ตกลงราคา บ.เอส.เอ็มเคมีคอลฯ    98,183.20 บ.เอส.เอ็มเคมีคอลฯ    98,183.20 ราคาตํ่าสดุ บซ. 95/58 ลว. 8 มิย. 58

5 วสัดเุคมีภณัฑ์                                       9 รายการ 98,065.50          98,065.50 ตกลงราคา บ.กิบไทย จก.             98,065.50 บ.กิบไทย จก.             98,065.50 ราคาตํ่าสดุ บซ. 96/58 ลว. 8 มิย. 58

6 วสัดโุรงงาน                                         4 รายการ 93,700.00          93,700.00 ตกลงราคา ร้านธนาพาณิชย์           93,700.- ร้านธนาพาณิชย์           93,700.- ราคาตํ่าสดุ บซ. 97/58 ลว. 12 มิย. 58

7 นํา้มนัเตาชนิดที่ 1                              15000 ลิตร 262,257.00        262,257.00 กรณีพิเศษ ปตท.                         262,257.- ปตท.                         262,257.- ตามมติ ครม.ที่ นร บซ. 98/58 ลว. 15 มิย. 58

0505/ว273 ลว.21พย.46

8 วสัดงุานบ้านงานครัว                            5 รายการ 94,140.00          94,140.00 ตกลงราคา ร้านสินสยาม               94,140.- ร้านสินสยาม               94,140.- ราคาตํ่าสดุ บซ. 99/58 ลว. 17 มิย. 58

9 วสัดอุะไหล ่                                          6 รายการ

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือจดัจ้างในรอบเดือน มิถนุายน 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

10 วสัดเุคมีภณัฑ์                                       4 รายการ 90,714.60          90,714.60 ตกลงราคา บ.กิบไทย จก.             90,714.60 บ.กิบไทย จก.             90,714.60 ราคาตํ่าสดุ บซ. 101/58 ลว. 22 มิย. 58

11 วสัดโุรงงาน-เคมีภณัฑ์ - เกษตร 10,134.25          10,134.35       ตกลงราคา บ.เพอร์เฟค จก.          10,134.25 บ.เพอร์เฟค จก.          10,134.25 ราคาตํ่าสดุ บซ. 102/58 ลว. 22 มิย. 58

12 นํา้มนัเตาชนิดที่ 1                               15,000 ลิตร 255,837.00        255,837.00 กรณีพิเศษ ปตท.                         255,837.- ปตท.                          255,837.- ราคาตํ่าสดุ บซ. 103/58 ลว. 29 มิย. 58

13 วสัดเุคมีภณัฑ์                                       3 รายการ 99,510.00          99,510.00 ตกลงราคา หจก.วินวินฯ                  99,510.- หจก.วินวินฯ                  99,510.- ราคาตํ่าสดุ บซ. 104/58 ลว. 29 มิย. 58

14 วสัดโุรงงาน                                          2  รายการ 82,617.52          82,617.52 ตกลงราคา บ.แบงเทรดดิง้ฯ           82,617.52 บ.แบงเทรดดิง้ฯ           82,617.52 ราคาตํ่าสดุ บซ. 105/58 ลว. 29 มิย. 58

15 วสัดเุคมีภณัฑ์                                       8 รายการ 60,883.00          60,883.00       ตกลงราคา หจก.วอร์ด เมดิก           60,883.- หจก.วอร์ด เมดิก           60,883.- ราคาตํ่าสดุ บซ. 106/58 ลว. 29 มิย. 58

              สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน มิถนุายน

             สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรมปศสุตัว์

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



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างซ่อมเครื่องบรรจุวัคซีนฯ จํานวน 1,898,180.00 1,898,180.00 วิธีสอบราคา บริษัท รีเนาน์ เทคนิคคอล จํากัด บริษัท รีเนาน์ เทคนิคคอล จํากัด ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 22/2558 (สทช.)

1 เครื่อง งบปี 58 ราคาที่เสนอ 1,896,040.00 บาท เป็นเงิน 1,896,040.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558

ข้อ 20

2 ซ่อมเครื่องปั่นแยกสารหรือตกตะกอน 502,325.00    502,325.00    วิธีสอบราคา บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 23/2558 (สทช.)

รอบสูงฯ จํานวน 1 เครื่อง งบปี 58 ราคาที่เสนอ 502,325.00 บาท เป็นเงิน 502,325.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558

ข้อ 20

3 ซ่อมถังกรองคาร์บอนฯ จํานวน 1 ชุด 1,594,086.00 1,594,086.00 วิธีสอบราคา บริษัท ไฮโดรโปรดักส์ เอ็กเซลเล้นท์ บริษัท ไฮโดรโปรดักส์ เอ็กเซลเล้นท์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 24/2558 (สทช.)

งบปี 58 จํากัด จํากัด 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558

ราคาที่เสนอ  1,594,086.00 บาท เป็นเงิน  1,594,086.00 บาท ข้อ 20

4 ซ่อมระบบทําน้ําบริสุทธิ์ฯ จํานวน 1 154,080.00    154,080.00    วิธีพิเศษ บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จํากัด บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จาํกัด ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 25/2558 (สทช.)

ระบบ งบปี 58 ราคาที่เสนอ  154,080.00 บาท เป็นเงิน  154,080.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

ข้อ 24 (2)

5 ซ่อมระบบเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับใช้ใน 305,356.60    305,356.60    วิธีพิเศษ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เทสเตอร์ คูล ห้างหุ้นส่วนจํากัด เทสเตอร์ คูล ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 26/2558 (สทช.)

การผลิตฯ จํานวน 1 ระบบ งบปี 58 เอ็นจิเนียริ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ราคาที่เสนอ  305,356.60 บาท เป็นเงิน  305,356.60 บาท ข้อ 24 (2)

6 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 1 คัน 20,767.63     20,767.63     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด คิงส์ยนต์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด คิงส์ยนต์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 66/2558 (สทช.)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2558



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2558

งบปี 58 ราคาที่เสนอ 20,767.63 บาท เป็นเงิน 20,767.63 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

7 ซ่อมเกลียวลําเลียง (Screw Conveyor 90,800.00     90,800.00     ตกลงราคา ร้านถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ ร้านถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 67/2558 (สทช.)

จํานวน 1 ชุด งบปี 58 ราคาที่เสนอ  90,800.00 บาท เป็นเงิน  90,800.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

8 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 1 คัน 7,821.70       7,821.70       ตกลงราคา บริษัท เทพนคร คาร์ จํากัด บริษัท เทพนคร คาร์ จํากัด ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 68/2558 (สทช.)

งบปี 58 ราคาที่เสนอ  7,821.70 บาท เป็นเงิน  7,821.70 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

9 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ 11,200.00     11,200.00     ตกลงราคา ร้านเทคโนกรีน ร้านเทคโนกรีน ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 68-1/2558 (สทช.)

งบปี 58 ราคาที่เสนอ  11,200.00 บาท เป็นเงิน  11,200.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

10 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 4 รายการ 99,381.60     99,381.60     ตกลงราคา บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จํากัด บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จํากัด ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 69/2558 (สทช.)

งบปี 58 ราคาที่เสนอ  99,381.60 บาท เป็นเงิน  99,381.60 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

11 จ้างซ่อมตู้แช่ 2-8 องศาเซลเซียสฯ 17,500.00     17,500.00     ตกลงราคา ร้านโชคชัย ร้านโชคชัย ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 70/2558 (สทช.)

จํานวน 1 ตู้ งบปี 58 ราคาที่เสนอ  17,500.00 บาท เป็นเงิน  17,500.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

12 ซ่อมเครื่องบรรจุน้ํายาละลายเคซิโตนฯ 96,100.00     96,100.00     ตกลงราคา ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 71/2558 (สทช.)

จํานวน 1 เครื่อง งบปี 58 ราคาที่เสนอ  96,100.00 บาท เป็นเงิน  96,100.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

13 ซ่อมเครื่องกวนสารละลายฯ จํานวน 6,240.00       6,240.00       ตกลงราคา บริษัท กิบไทย จํากัด บริษัท กิบไทย จํากัด ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/2558 (สทช.)

1 เครื่อง งบปี 58 ราคาที่เสนอ  6,240.00 บาท เป็นเงิน  6,240.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


