
แบบ สขร. 1

           

ลาํดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้ เสนอราคา ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 1. เปปโตน                                                200  กก. 720,000.00        720,000 สอบราคา บ. เอ็นแอนด์เอฯ          618,460.- บ. เอ็นแอนด์เอฯ          618,460.- ราคาตํ่าสดุ ส. 75/58 ลว. 7 พค. 58

วด. 25/58 บ. แบงเทรดดิง้            717,000.- รายละเอียดถกูต้อง

บ. วินเนอร์วิชัน่           720,000.-

2 1. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 32 %                      25,000 357,125.00        357,125 สอบราคา หจก.จงัสตาร์ฯ          351,227.50 หจก.จงัสตาร์ฯ        351,227.50 ราคาตํ่าสดุ ส.77/58 ลว.19 พค. 58

วด. 21/58 บ. เฟิสท์มิกซ์เทคฯ       775,750.- ,รายละเอียดถตู้อง

บ. พีที วิชชนั               385,200.-

2. ไทเมอร์โรซอล โซเดียมซอลท์                       5  กก. 429,070.00        429,070 หจก. โกลบอลฯ           429,070.- หจก. โกลบอลฯ         429,070.- ตํ่ากวา่วงเงิน ส.78/58 ลว.19 พค. 58

3. นํา้ยาแอนตีส้เกล                                   100  กก. 27,675.00          27,675            บ.เฟิสท์มิกซ์เทคฯ           27,285.- บ.เฟิสท์มิกซ์เทคฯ        27,285.- ตํ่ากวา่วงเงิน ส.76/58 ลว.19 พค. 58

3 1. ขวดพลาสติกสําหรับบรรจวุคัซีนโรคปาก

และเท้าเปื่อยโค-กระบือ 25 มล.             300,000 ชดุ 1,728,750.00     1,728,750 สอบราคา หจก.ย.ูซี.อีฯ            1,733,400.- ราคาตํ่าสดุ

วด. 28/58 บ.ภาวิวฒัน์              1,759,080.- บ.ภาวิวฒัน์          1,759,080.- รายละเอียดถกูต้อง ส. 80/58 ลว.19 พค. 58

2. ขวดแก้วบรรจสุารทดสอบ ขนาด 12 มล.

จํานวน                                                   5,000 ขวด 17,655.00          17,655 บ.แอ๊ปป้าอินดสัตรีส์       17,655.- บ.แอ๊ปป้าอินดสัตรีส์    17,655.- ราคาเทา่วงเงิน ส. 79/58 ลว. 19 พค. 58

รายละเอียดถกูต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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. Ethylenedinitrilotetraacetic acid สอบราคา หจก. ที.ซี.สถาพรฯ   1,427,380.-

    disodium salt dihydrate                      230 กก. 1,304,330.00     1,304,330 วด. 24/58 หจก. โกลบอลฯ        1,279,720.- หจก. โกลบอลฯ        1,279,720.- ราคาตํ่าสดุ, ส. 81/58 ลว. 28 พค. 58

ร้าน เอเคฯ               1,304,330.- รายละเอียดถกูต้อง

บ. เฟิสท์มิกซ์ฯ              984,400.-

2. เกลือสําหรับล้างเรซินภายในถงั หจก. ที.ซี.สถาพรฯ    115,731.20 หจก. ที.ซี.สถาพรฯ    115,731.20     "                 " บซ. 86/58 ลว. 22 พค. 58

    ผลิตนํา้ออ่น                                       32,000 กก. 116,416.- 116,416 บ.พีที วิชชัน่             128,057.60

3. ขวดแก้ว ขนาด 19 ล.                               13 ขวด 306,020.- 306,020 หจก. ทีซี.สถาพรฯ      303,238.-

หจก. โกลบอลฯ          299,065.- หจก. โกลบอลฯ          299,065.-       "                " ส. 81/58 ลว. 28 พค. 58

ร้าน เอเคฯ                 306,020.-

5 1. ขวดพลาสติกบรรจนุํา้ยาละลายวคัซีน e-auction

    นิวคาสเซิลและหลอดลมอกัเสบติดตอ่ในไก่ e-21/58 หจก.ณนัญรัษฐ์     4,720,800.- หจก.ณนัญรัษฐ์     4,720,800.- ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดส. 82/58 ลว. 28 พค. 58

    ขนาดบรรจ ุ5 มล. พร้อมจกุยาง       1,000,000 ชดุ 4,747,800.00     4,747,800 บ.ภาวิวฒัน์ จก.     4,729,800.- ถกูต้อง   

2. ขวดพลาสติกบรรจนุํา้ยาละลายวคัซีนอหิวาต์

    สกุร ขนาดบรรจ ุ10 มล. พร้อมจกุยาง หจก.ณนัญรัษฐ์       3,555,000.- หจก.ณนัญรัษฐ์       3,555,000.-      "               "      "                      "

    จํานวน                                            800,000 ชดุ 3,576,000.00 3,576,000 บ.ภาวิวฒัน์ จก.       3,562,000.-

3. ขวดแก้วบรรจนุํา้ยาละลายวคัซีนอหิวาต์สกุร

    ขนาดบรรจ ุ50 มล.พร้อมจกุยางและฝา บ. ไทยนอสทรัม         431,100.- บ. ไทยนอสทรัม         431,100.-      "               " ส. 83/58  ลว. 28 พค. 58

    อลมูิเนียม  จํานวน                              50,000 ชดุ 433,350.00        433,350 บ. กิสส์ มาร์เก็ตติง้ ฯ  431,350.-

4. ขวดแก้วบรรจนุํา้ยาละลายวคัซีนกาฬโรคเป็ด

    ขนาดบรรจ ุ100 มล. พร้อมจกุยางและฝา บ. ไทยนอสทรัม         2,323500.- บ. ไทยนอสทรัม         2,323500.-      "               "      "                      "

    อลมูิเนียม  จํานวน                             250,000 ชดุ 2,332,500.00     2,332,500 บ. กิสส์ มาร์เก็ตติง้ ฯ  2,327,700.-

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือจดัจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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 วสัดกุ่อสร้าง  จํานวน 24 รายการ 10,009.85          10,009.85       ตกลงราคา หจก.ปากชอ่งโลหะกิจ    10,009.85หจก.ปากชอ่งโลหะกิจ    10,009.85 ราคาตํ่าสดุ, บซ. 81/58 ลว. 7 พค. 58

หจก.กิจเจริญปากชอ่ง   12,305.- รายละเอียดถกูต้อง

2 ฟอร์มาลีน                                            1  รายการ 9,630.00            9,630.00         กรณีพิเศษ องค์การเภสชัฯ                9,630.- องค์การเภสชัฯ                9,630.- ตามมติ ครม. บซ. 82/58 ลว. 8 พค. 58

3 นํา้มนัดีเซลหมนุเร็ว                          15,000 ลิตร 385,200.00        385,200.00     กรณีพิเศษ ปตท.                         385,200.- ปตท.                         385,200.- ตามมติ ครม. บซ. 83/58 ลว. 11 พค. 58

4 นํา้มนัเตาชนิดที่ 1                           15,000 ลิตร 260,652.00        260,652.00     กรณีพิเศษ ปตท.                        260,652.- ปตท.                         260,652.- ตามมติ ครม. บซ. 84/58 ลว. 18 พค. 58

5 วสัดเุคมีภณัฑ์ จํานวน 2 รายการ   17,697.80          17697.80 ตกลงราคา บ.เอสเอ็มเคมิคอลฯ     17,697.80 บ.เอสเอ็มเคมิคอลฯ     17,697.80 ราคาตํ่าสดุ, บซ. 85/58 ลว. 20 พค. 58

รายละเอียดถกูต้อง

6 วสัดอุื่น ๆ จํานวน 16 รายการ 93,968.00          93968.00 ตกลงราคา ร้านเอ.เคฯ                    93,968.- ร้านเอ.เคฯ                    93,968.- ราคาตํ่าสดุ, บซ. 87/58 ลว. 25 พค. 58

ร้านถาวรวฒันา            96,990.- รายละเอียดถกูต้อง

7 วสัดงุานบ้านงานครัว จํานวน 5 รายการ 78,641.00          78,641.00       ตกลงราคา ร้านธนาพาณิชย์           78,641.- ร้านธนาพาณิชย์           78,641.- ราคาตํ่าสดุ, บซ. 88/58 ลว. 26 พค. 58

ร้านข.นานาภณัฑ์         85,600.- รายละเอียดถกูต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือจดัจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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

8 วสัดเุคมีภณัฑ์และโรงงาน จํานวน 5 รายการ 96,802.90          96,802.90       ตกลงราคา บ.เอส.เอ็มเคมิคอลฯ    96,802.90 บ.เอส.เอ็มเคมิคอลฯ    96,802.90 ราคาตํ่าสดุ, บซ. 89/58 ลว. 27 พค. 58

รายละเอียดถกูต้อง

9 วสัดโุรงงาน จํานวน 2 รายการ 67,410.00          67,410.00       ตกลงราคา บ.ภาวิวฒัน์ จก.          67,410.- บ.ภาวิวฒัน์ จก.          67,410.- ราคาตํ่าสดุ, บซ. 90/58 ลว. 28 พค. 58

หจก.ณนัญรัษฐ์            82,390.- รายละเอียดถกูต้อง

                                สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

             สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรมปศสุตัว์

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


