
แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซ่อมเครื่องอัดอากาศแห้ง ยี่ห้อ Sullair 229,194.00    229,194.00    วิธีพิเศษ บจก. จาดา เทคนิคคอล ซัพพลาย บจก. จาดา เทคนิคคอล ซัพพลาย ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 27/2558 (สทช.)

1 เครื่อง งบปี 58 ราคาที่เสนอ 229,194.00 บาท เป็นเงิน 229,194.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

ข้อ 24 (2)

2 ซ่อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 377,025.20    377,025.20    วิธีพิเศษ บจก. อาชา เพาเวอร์ แพลนท์ บจก. อาชา เพาเวอร์ แพลนท์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 28/2558 (สทช.)

1,000 KVA 1 เครื่อง งบปี 58 ราคาที่เสนอ 377,025.20 บาท เป็นเงิน 377,025.20 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

ข้อ 24 (2)

3 ซ่อมชุดถังเพาะเลี้ยงเชื้อ 429,391.00    429,391.00    วิธีพิเศษ บจก. เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) บจก. เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 29/2558 (สทช.)

1 เครื่อง งบปี 58 ราคาที่เสนอ 429,391.00 บาท เป็นเงิน 429,391.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

ข้อ 24 (2)

4 ซ่อมแซมพื้นห้องเย็นเก็บวัสดุของ 175,000.00    175,000.00    วิธีสอบราคา บจก. เคเจ อีซี โฮม บจก. เคเจ อีซี โฮม ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 30/2558 (สทช.)

อาคารคอนกรีต 1 ชั้น  1 งาน งบปี 58 ราคาที่เสนอ 173,340.00 บาท เป็นเงิน 173,340.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

ข้อ 20

5 ซ่อมห้องเย็นอุณหภูมิ -40 องศา- 206,798.90    206,798.90    วิธีพิเศษ หจก. เทสเตอร์ คูล เอ็นจิเนียริ่ง หจก. เทสเตอร์ คูล เอ็นจิเนียริ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 31/2558 (สทช.)

เซลเซียส 1 ห้อง งบปี 58 ราคาที่เสนอ 206,798.90 บาท เป็นเงิน 206,798.90 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

ข้อ 24 (2)

6 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 1 คัน 12,370.00     12,370.00     ตกลงราคา ร้านแสงอรุณการไฟฟ้า ร้านแสงอรุณการไฟฟ้า ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 73/2558 (สทช.)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2558



แบบ สขร.1
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วันที่   31  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2558

งบปี 58 ราคาที่เสนอ  12,370.00 บาท เป็นเงิน  12,370.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

7 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม 10,950.00     10,950.00     ตกลงราคา ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 74/2558 (สทช.)

งบปี 58 ราคาที่เสนอ  10,950.00 บาท เป็นเงิน  10,950.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

ขอ้ 19  เสนอราคาต่ําสุด

8 ซ่อมเครื่องนี่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ําขนาด 97,600.00     97,600.00     ตกลงราคา ร้านถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ ร้านถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 75/2558 (สทช.)

ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร งบปี 58 ราคาที่เสนอ 97,600.00 บาท เป็นเงิน 97,600.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

1 เครื่อง ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

9 ซ่อมเครื่องควบคุมความเร็วรอบ 91,800.00     91,800.00     ตกลงราคา ร้านธนาพาณิชย์ ร้านธนาพาณชิย์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 76/2558 (สทช.)

มอเตอร์ 1 เครื่อง งบปี 58 ราคาที่เสนอ 91,800.00 บาท เป็นเงิน 91,800.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

10 ซ่อมห้องเย็น 4 องศาเซลเซียส 42,029.60     42,029.60     ตกลงราคา บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 77/2558 (สทช.)

1 ห้อง งบปี 58 ราคาที่เสนอ 42,029.60 บาท เป็นเงิน 42,029.60 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

11 ซ่อมเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 13,268.00     13,268.00     ตกลงราคา บจก. ไทย แคน ไบโอเทค บจก. ไทย แคน ไบโอเทค ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 78/2558 (สทช.)

1 เครื่อง งบปี 58 ราคาที่เสนอ 13,268.00 บาท เป็นเงิน 13,268.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
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วันที่   31  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

12 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 3 คัน 14,830.00     14,830.00     ตกลงราคา ร้านช่างนงค์บริการ ร้านช่างนงค์บริการ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 79/2558 (สทช.)

งบปี 58 ราคาที่เสนอ 14,830.00 บาท เป็นเงิน 14,830.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

13 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 3 คัน 52,660.05     52,660.05     ตกลงราคา บจก. โตโยต้าเขาใหญ่ บจก. โตโยต้าเขาใหญ่ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 80/2558 (สทช.)

งบปี 58 ราคาที่เสนอ 52,660.05 บาท เป็นเงิน 52,660.05 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

14 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 5 รายการ 26,460.00     26,460.00     ตกลงราคา ร้าน ช.นานาภัณฑ์ ร้าน ช.นานาภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 81/2558 (สทช.)

งบปี 58 ราคาที่เสนอ 26,460.00 บาท ราคาที่เสนอ 26,460.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

15 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ 34,380.00     34,380.00     ตกลงราคา ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 82/2558 (สทช.)

งบปี 58 ราคาที่เสนอ 34,380.00 บาท เป็นเงิน 34,380.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

16 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า 15,000.00     15,000.00     ตกลงราคา นายอนันต์ ศรีสวัสดิ์ นายอนันต์ ศรีสวัสดิ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 78/2558 (สทช.)

งบปี 58 ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


