
แบบ สขร. 1

           

ลาํดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้ เสนอราคา ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 1. ยาฉีดไอโวเมค สําหรับสกุร 55,200.00          55,200 สอบราคา บ.เพอร์เฟค ฯ จก.           51,200.- บ.เพอร์เฟค ฯ จก.           51,200.- รายละเอียดถกูต้อง ใบสัง่ซือ้ที่ 51/58 ลว. 9 มีค. 58

2. นํา้ยาล้างเครื่องแก้วพร้อมฆ่าเชือ้อปุกรณ์    300 ล. 244,500.00        244,500 วด. 17/58 บ. ซิมม์ จก.                 244,500.- บ. ซิมม์ จก.                 244,500.-     "                " ส/ญ 58/58 ลว. 9 มีค. 58

บ. จรัญเอสโซซิเอสฯ     259,500.-

บ. เอส.เอ็มเคมิคอลฯ    224,700.-

3. นํา้ยาฆ่าเชือ้จลุินทรีย์ชนิดพร้อมใช้            20 กล. 85,600.00          85600 ลว. 22 มค. 58 บ. มายด์ เมดิก จก.        85,600.- บ. มายด์ เมดิก จก.        85,600.-     "                " ส/ญ 59/58 ลว. 9 มีค. 58

4. นํา้ยาฆ่าเชือ้สําหรับคอกสตัว์ฯ                  900 ล. 360,000.00        360,000 บ. วีเวล อินเตอร์เทรดฯ 360,000.- บ. วีเวล อินเตอร์เทรดฯ 360,000.-     "                " ส/ญ 60/58 ลว. 9 มีค. 58

บ. จนัยาโลจิสต์ จก.      385,200.-

2 1. อาหารไก่ไข่อาย ุ0-5 สปัดาห์ ชนิดสําเร็จรูป e-auction บ. แอนเทคฯ จก.     157,100.- บ. แอนเทคฯ จก.     157,100.- ราคารวมตํ่าสดุ, สญัญาซือ้ที่ 62/58 

    สําหรับเลีย้งไก่ปลอดเชือ้ (พร้อมบรรจกุลอ่ง) 500 ถงุ 158,000.00        158,000 e-18/58 หจก. โกลด์วิงฯ        157,500.- รายละเอียดถกูต้อง ลว. 20 มีค. 58

2. อาหารไก่พนัธุ์อาย ุ5-19 สปัดาห์ ชนิดสําเร็จรูป ลว.28 มค.58 บ. แอนเทคฯ จก.     600,000.- บ. แอนเทคฯ จก.     600,000.-

    สําหรับเลีย้งไก่ปลอดเชือ้ (พร้อมบรรจกุลอ่ง) 1950 ถ 602,550.00        602,550 หจก. โกลด์วิงฯ        600,500.-

2. อาหารไก่พนัธุ์อาย ุ20 สปัดาห์ขึน้ไป ชนิดสําเร็จรูป บ. แอนเทคฯ จก.   3,020,000.- บ. แอนเทคฯ จก.   3,020,000.-

    สําหรับเลีย้งไก่ปลอดเชือ้ (พร้อมบรรจกุลอ่ง) 9600 ถ 3,033,600.00     3033600 หจก. โกลด์วิงฯ      3,027,000.-

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558

             สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรมปศสุตัว์

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



แบบ สขร. 1
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3 1. ชดุทดสอบสําเร็จรูป Blocking ELISA สอบราคา ใบสัง่ซือ้ที่ 63/58 

    สําหรับ 3 ABC non-structure วด. 20/58 ลว. 20 มีค. 58

    protein FMDV                                      6  กลอ่ง 356,310.00        บ. ฮิวแอนด์เอนิแลบฯ   353,100.- บ. ฮิวแอนด์เอนิแลบฯ 353,100.- ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียด

2. พาราฟอร์มาลดีไฮด์กระป๋องขนาด บ. เอส.เอ็มฯ จก.          106,144.- บ. เอส.เอ็มฯ จก.        106,144.- ถกูต้อง สญัญาซือ้ที่ 63/58

    200 ม3                                                40  กป. 112,992.00        บ. เฟิสท์ มิกซ์เทค จก.    112,992.-  ลว. 26 มีค. 58

3. แอมโมเนียมคาร์บอเนตสําหรับรมพืน้ที่ บ. เอส.เอ็มฯ จก.         115,560.- บ. เอส.เอ็มฯ จก.        115,560.-       "                     "    "                  "

   ชนาด 200 ตร.ม.                                   40 กป. 123,991.60        บ. เฟิสท์ มิกซ์เทค จก. 123,991.60

4 1. ชดุกรองสารละลายชนิดแค๊ปซลูขนาด

    0.2 ไมครอน พท.ไมต่ํ่ากวา่ 1000 ซม
.2 

  30 อนั 252,627.00        252,627 สอบราคา บ.รีเนาน์เทคนิคอล จก. 260,010.- ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดสญัญาซือ้ที่ 67/58

วด.23/58 หจก. โกลบอลฯ             251985.- หจก. โกลบอลฯ             251985.- ถกูต้อง ลว. 31 มีค. 58

2. ชดุกรองอากาศชนิดแค๊ปซลูขนาด บ.รีเนาน์เทคนิคอล จก. 124,548.- บ.รีเนาน์เทคนิคอล จก. 124,548.-       "                     " สญัญาซือ้ที่ 65/58

    0.2 ไมครอน พท.การกรอง 0.1 ม
2

125,832.00        125,832 หจก. โกลบอลฯ            129,684.- ลว. 31 มีค. 58

5 1. ซาโปนิน                             จํานวน    150  กก. 1,387,683.00     1,387,683 e-auction หจก. โกลบอลฯ         1,383,183.- สญัญาซือ้ที่ 66/58

e-17/58 บ. เอ็นแอนด์เอฯ        1,381,905.- บ. เอ็นแอนด์เอฯ        1,381,905.- ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดลว. 31 มีค. 58

2. โซเดียมไบคาร์บอเนต หรือโซเดียม หจก. โกลบอลฯ         1,691,670.- หจก. โกลบอลฯ         1,691,670.- ถกูต้อง สญัญาซือ้ที่ 68/58

    ไฮโดรเจนคาร์บอเนต (Biopharmaceutical บ. เอ็นแอนด์เอฯ        1,692425.- ลว. 31 มีค. 58

    grad)  จํานวน                                2,500  กก. 1,698,625.00     

แบบ สขร. 1

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือจดัจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558

             สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรมปศสุตัว์

       วนัที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........
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6 1. สารขจดัและป้องกนัตะกรัน                    20  ถงั 120,000.00        120,000.00     สอบราคา บ. รีเสริช์โปรดกัส์ ฯ    120,000.- บ. รีเสริช์โปรดกัส์ ฯ    120,000.- รายละเอียดถกูต้อง ใบสัง่ซือ้ที่ 62/58

2. แผงกระดาษใสไ่ข่ไก่ฟัก ชนิดปราศจาก วด. 16/58 ลว. 19 มีค. 58

    การปนเปือ้นของแบคทีเรีย                40,000 แผง 192,800.00        192,800.00     ลว. 14 มค.58 ร้านไอ.ย.ูดี                192,000.- ร้านไอ.ย.ูดี                192,000.- รายละเอียดถกูต้อง ใบสัง่ซือ้ที่ 64/58

3. ถงุมือยางปราศจากเชือ้ชนิดไมม่ีแป้ง ลว. 23 มีค. 58

    ขนาด 7.5                                         3,000 คู่ 51,000.00          51,000.00       หจก. ที.ซี.สถาพร         43,014.- สญัญาซือ้ที่ 69/58 

บ. ท๊อปโปร ฯ จก.        51,000.- บ. ท๊อปโปร ฯ จก.        51,000.- ราคาตํ่าสดุ ลว. 3 เมย. 58

4. ถงุมือยางปราศจากเชือ้ขนิดไมม่ีแป้ง หจก. ที.ซี.สถาพร         28,676.- รายละเอียดถกูต้อง     "                "

    ขนาด 8                                             2,0000 คู่ 34,000.00          34,000.00       บ. ท๊อปโปร ฯ จก.        34,000.- บ. ท๊อปโปร ฯ จก.        34,000.-      "             "

             สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรมปศสุตัว์

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

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือจดัจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558



แบบ สขร.๑

ลําดับที่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการจ้าง

1 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ 158,253.00    158,253.00    พิเศษ

1. เครื่องทําน้ําหล่อเย็น ขนาด 30 ตันฯ 52,751.00     บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง 52,751.00    บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง 52,751.00    เป็นผู้เสนอราคารวมต่ําสุด 15/2558 (สทช.)

   รหัส 0612-09-10-009-0001/52 บจก. เจ.ไอ.ที. รีฟริเจอเรชั่น 58,026.10    ลว. 16 มี.ค. 58

2. เครื่องทําน้ําหล่อเย็น ขนาด 30 ตันฯ 52,751.00     บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง 52,751.00    บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง 52,751.00    

   รหัส 0612-09-10-009-0002/52 บจก. เจ.ไอ.ที. รีฟริเจอเรชั่น 58,026.10    

3. เครื่องทําน้ําหล่อเย็น ขนาด 30 ตันฯ 52,751.00     บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง 52,751.00    บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง 52,751.00    

   รหัส 0612-09-10-009-0003/52 บจก. เจ.ไอ.ที. รีฟริเจอเรชั่น 58,026.10    

158,253.00  

2 จ้างพ่นกําจัดเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ 693,360.00    693,360.00    สอบราคา บจก. ดีซีเอส โซลูชั่น 693,360.00  บจก. ดีซีเอส โซลูชั่น 693,360.00  เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 16/2558 (สทช.)

ออกไซด์ชนิดความเข้มข้นไม่เกิน 10% บจก. โอเอ็มซีอาร์ 750,000.00  ลว. 16 มี.ค. 58

สําหรับอาคารเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อ SPF 693,360.00  

3 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 589,035.00    589,035.00    สอบราคา เป็นผู้เสนอราคารวมต่ําสุด 17/2558 (สทช.)

1. ซ่อมเครื่องบรรจุวัคซีน ยี่ห้อ PKB 358,450.00    บจก.ไรวิน พาร์ทแอนด์เซอร์วิส 358,450.00  บจก.ไรวิน พาร์ทแอนด์เซอร์วิส 358,450.00  ลว. 25 มี.ค. 58

   รหัส 0607-11-30-008-0002/34 บจก.จาดา เทคนิคอลซัพพลาย 457,960.00  

2. ซ่อมเครื่องปิดจุกและแค๊ปฝาขวด 230,585.00    บจก.ไรวิน พาร์ทแอนด์เซอร์วิส 230,585.00  บจก.ไรวิน พาร์ทแอนด์เซอร์วิส 230,585.00  

   รหัส 0607-11-30-018-0001/34 บจก.จาดา เทคนิคอลซัพพลาย 273,385.00  

589,035.00  

4 ซ่อมระบบปรับอากาศ (AIR COOLED 466,498.60    466,498.60    พิเศษ บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง 466,498.60  บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง 466,498.60  เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 18/2558 (สทช.)

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2558

รายชื่อผู้เสนอราคา



แบบ สขร.๑

ลําดับที่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการจ้างและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2558

รายชื่อผู้เสนอราคา

CHILLER) COOLING CAP. 200 KW บจก. เจ.ไอ.ที. รีฟริเจอเรชั่น 501,055.32  ลว. 27 มี.ค. 58

รหัส 0612-01-15-003-0058/41

466,498.60  




