
แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1. กรดไฮโดรคลอริก 1 นอร์มอลฯ               1800  ล. 454,536.00       454,536.00 สอบราคา บ.ยูนิทีวีเวลฯ                  496,908 บ.ยูนิทีวีเวลฯ                  496,908 ผู้ใช้ต้องการใช้เร่งด่วน ส. 17/59 ลว. 2 ธค. 58

2. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 32%                     25,000 ล 351,227.50       351,227.50 บ. พีที วิชชั่น                351,227.5 บ. พีที วิชชั่น                351,227.5         "              "

3. โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 10%                     1600 ล. 123,264.00       123,264.00 ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก ส. 19/59 ลว. 2 ธค. 58

4. ไตรเอททาโนลามีน                                  30 ข 107,535.00       107,535.00 หจก.โกลบอลฯ               188,320. หจก.โกลบอลฯ               188,320.-         "              " ส. 18/59 ลว. 2 ธค. 58

5. เบนซิล แอลกอฮอล์                                 400  183,184.00       183,184.00 บ.ยูนิทีวีเวลฯ                  188,320 บ.ยูนิทีวีเวลฯ                  188,320.         "              " ส. 17/59 ลว. 2 ธค. 58

6. โบไวน์ ซีรั่ม อัลบูมินบริสุทธิ์                     8  ขวด 131,824.00       131,824.00 ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก

7. โฟลีน ฟีนอลรีเอเจนท์                            15 ขวด 39,483.00        39,483.00 ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก

2 1. รถสําหรับยกของ (Folk Lift) ระบบไฟฟ้า e-bidding
    พร้อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์                      1  คัน 1,765,500.00    1,765,500 หจก.โกลบอลฯ         1,765,500.00 หจก.โกลบอลฯ         1,765,500.00 ราคาเท่าวงเงิน, ส. 20/59 ลว. 15 ธค. 58

2. เครื่องนับจํานวนเซลล์อัตโนมัติ              1  ค. 169,000.00       169,000.00 บ.กิบไทย                    169,000.00บ.กิบไทย                    169,000.00 รายละเอียดถูกต้อง ส. 21/59 ลว. 15 ธค. 58

3 1. ถังบรรจุสารละลายขนาด 20 ลิตร บ. เมก้า อิควิปเม้น ฯ      118,128.-
    พร้อมฝาแบบ 3 ช่อง                                6  198,000.00       198,000 สอบราคา หจก.ประกอบชัยฯ          180,000.-

บ.วินเนอร์ฯ                    211,860.-

บ.แบงเทรดดิ้ง               198,000.- บ.แบงเทรดดิ้ง               198,000.- ราคาต่ําสุด ส. 23/59 ลว. 17 ธค. 58

2. ตู้สาขาโทรศัพท์ภายในสํานักฯ                 1  ตู้ 370,000.00       370,000.00 บ.พีเอบี เอ็กซ์ไทยฯ         370,000.- ยกเลิก รายละเอียดไม่ถูกต้อง

หจก.ประกอบชัยฯ          380,000.-

3. เครื่องทาํน้ําอุ่นขนาดไม่น้อยกว่า ร้านเอเค พาณิชย์ภัณฑ์     42,500.- ร้านเอเค พาณิชย์ภัณฑ์     42,500.- ราคาต่ําสุด ส. 22/59 ลว. 17 ธค. 58

    6000 w                                                 5  43,500.00        43,500.00 หจก.ประกอบชัย               40,000.-
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หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
4 1. ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 8๐C e-bidding

   ขนาดไม่น้อยกว่า 50 คิว                                 3 189,000.00   189,000 บ.เอ็นแอนด์เอฯ              176,550.- บ.เอ็นแอนด์เอฯ              176,550.- รายละเอียดถูกต้อง ส.24/59 ลว.18 ธค. 58
2. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง พร้อม
    อุปกรณ์พิมพ์ผล                                        3 202,200.00       202,200 บ.มายแล็บ สเกลฯ           148,500. บ.มายแล็บ สเกลฯ           148,500.- "                      " ส.25/59 ลว.18 ธค. 58
3. Oven สําหรับอบแห้งเครื่องแก้ว
   ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร                        1 เครื่ 588,500.00       588,500 บ.รีเนาน์เทคนิคอลฯ        577,800.- บ.รีเนาน์เทคนิคอลฯ        577,800.- "                      " ส.26/59 ลว.18 ธค. 58

4. เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาดไม่น้อย

    กว่า 650 ลิตร/ชั่วโมง                              2 เครื 124,000.00       124,000 บ.เอ็นแอนด์เอฯ             121,980.- บ.เอ็นแอนด์เอฯ             121,980.- "                      " ส.24/59 ลว.18 ธค. 58

บ.เมก้า อีควิปเม้นท์ฯ        91,000.-

5. ถังผสมแอนติเจน ขนาด 50 ลิตร                1  ถัง 7,800,000.00    7,800,000 บ.มายแล็บสเกลฯ           148,500.- ยกเลิก รายละเอียดคุณลักษณะ

บ.เอ็นแอนด์เอฯ              298,530.- เฉพาะไม่ถูกต้อง

บ.เมก้า อีควิปเม้นท์ฯ        91,000.-

บ.รีเนาน์เทคนิคอลฯ        577,800.-

หจก.พี.เค.เทคฯ         7,799,999.93

หจก.ซายน์ออนฯ        7,799,979.-
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5 1. น้ํายาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเข้มช้น                200 ล. 640,930.00       640,930.00     สอบราคา บ.เดลต้าฯ                     640,930. บ.เดลต้าฯ                     640,930.- ราคาเท่าวงเงิน, ส.27/59 ลว. 18 ธค. 58

2. น้ํายาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดสเปรย์                  40 50,932.00        50,932.00      บ.เดลต้าฯ                       50,932. บ.เดลต้าฯ                       50,932. รายละเอียดถูกต้อง      "                   "

3. น้ํายาสําหรับพ่นฆ่าเชื้อในอากาศด้วย
    ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์                            951,230.00       951,230.00 บ.รีเนาน์เทคนิคอลฯ        943,740.- บ.รีเนาน์เทคนิคอลฯ        943,740.- รายละเอียดถูกต้อง ส. 28/59 ลว. 18 ธค. 58

6 1. เครื่องปั่นขนาดไม่น้อยกว่า 4 ล.                   1 ค. 192,600.00       192,600.00 ตกลงราคา บ.รีเนาน์เทคนิคอลฯ        192,600.- บ.รีเนาน์เทคนิคอลฯ        192,600.- รายละเอียดถูกต้อง ส. 29/59 ลว. 18 ธค. 58

7 1. เครื่องวัดความหนืดสําหรับวัคซีนพร้อม บ.ออฟฟิเชียลฯ               843,160.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 30/59 ลว. 22 ธค. 58
อุปกรณ์ประกอบ                                    1  

ื่
845,300.00       845,300.00     สอบราคา บ.รีเนาน์ฯ                     839,950. บ.รีเนาน์ฯ                     839,950.- ถูกต้อง

8 1. ตู้สาขาโทรศัพท์ภายในสํานักฯ                 1  ตู้ 370,000.00       370,000.00 ตกลงราคา บ.พีเอบี เอ็กซ์ไทยฯ         370,000.- บ.พีเอบี เอ็กซ์ไทยฯ         370,000.- รายละเอียดถูกต้อง ส. 31/59 ลว. 24 ธค. 58

9 1. มอนทาไนด์ 80 VG                          2,000     20,742,720.00  20,742,720.00 e-bidding บ.รีเนาน์ฯ               20,586,800.- บ.รีเนาน์ฯ               20,586,800.- รายละเอียดถูกต้อง ส. 32/58 ลว. 25 ธค. 58
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1 วัสดุอะไหล่                                            2  ราย 34,000.00        34,000.00 ตกลงราคา ร้านลพบุรีฯ                     34,000. ร้านลพบุรีฯ                     34,000.- ราคาต่ําสุด บซ. 22/59 ลว. 1 ธค. 58

2 วัสดุสํานักงาน                                      38 รายกา 91,173.66        91,173.66 ตกลงราคา ร้านเอนกฯ                   91,173.66 ร้านเอนกฯ                    88,109.35 ราคาต่ําสุด บซ. 23/59 ลว. 2 ธค. 58

3 วัสดุสํานักงาน                                       54 รายก 88,109.35        88,109.35 ตกลงราคา ร้านอาทรฯ                   88,109.35 ร้านอาทรฯ                   88,109.35 ราคาต่ําสุด บซ. 24/59 ลว. 2 ธค. 58

4 วัสดุโรงงาน                                           11 ราย 174,759.25       174,759.25 ตกลงราคา บ.เพอร์เฟคฯ              174,759.25 บ.เพอร์เฟคฯ              174,759.25 ราคาต่ําสุด บซ. 25/59 ลว. 2 ธค. 58

5 วัสดุอะไหล่ยานพาหนะฯ                         16 รายกา 94,160.00        94,160.00 ตกลงราคา ร้านภัทรภรฯ                     94,160 ร้านภัทรภรฯ                     94,160 ราคาต่ําสุด บซ. 26/59 ลว. 3 ธค. 58

6 วัสดุอะไหล่                                              3 ราย 91,600.00        91,600.00 ตกลงราคา ร้านธนาพาณิชย์               91,600.- ร้านธนาพาณิชย์               91,600.- ราคาต่ําสุด บซ. 27/59 ลว. 3 ธค. 58

7 วัสดุสํานักงาน                                         5 รายก 6,990.00          6,990.00 ตกลงราคา ร้านเอเคฯ                          6,990 ร้านเอเคฯ                          6,990 ราคาต่ําสุด บซ. 28/59 ลว. 3 ธค. 58

8 วัสดุเคมีภัณฑ์                                          3 รายก 92,127.00        92,127.00 ตกลงราคา บ.เอสเอ็มเคมิคอลฯ           92,127.- บ.เอสเอ็มเคมิคอลฯ           92,127.- ราคาต่ําสุด บซ. 29/59 ลว. 3 ธค. 58

9 วัสดุเคมี-โรงงาน                                      6 รายก 368,568.00       368,568.00 ตกลงราคา ร้านเบสท์ฯ                    368,568. ร้านเบสท์ฯ                    368,568.- ราคาต่ําสุด บซ. 30/59 ลว. 3 ธค. 58

10 อาหารไก่ปลอดเชื้อ                                   1 รายก 97,960.00        97,960 ตกลงราคา บ.แอนเทคฯ                     97,960 บ.แอนเทคฯ                     97,960 ราคาต่ําสุด บซ. 31/59 ลว. 3 ธค. 58
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11 วัสดุโรงงาน                                             2 ราย 22,282.75        22,282.75      ตกลงราคา บ.กิบไทย จก.                22,282.75 บ.กิบไทย จก.              22,282.75 ราคาต่ําสุด บซ. 32/59 ลว. 4 ธค. 58

12 วัสดุไฟฟ้า                                               5 ราย 97,263.- 97,263.00 ตกลงราคา หจก.กิจเจริญฯ                 97,263. หจก.กิจเจริญฯ                 97,263.- ราคาต่ําสุด บซ. 33/59 ลว. 9 ธค. 58

13 วัสดุก่อสร้าง                                            4 ราย 72,800.00        72,800.00 ตกลงราคา ร้านถาวรวัฒนาฯ             72,800.- ร้านถาวรวัฒนาฯ             72,800.- ราคาต่ําสุด บซ. 34/59 ลว. 9 ธค. 58

14 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                                   15 ,000 193,242.00       193,242.00 กรณีพิเศษ ปตท.                             193,24 ปตท.                             193,242ตามมติ ครม.ที่ นร บซ. 35/59 ลว. 15 ธค. 58

0505/ว 273 ลว.

21 พย. 46

15 วัสดุโรงงาน                                            4 รายก 218,900.00       218,900.00     ตกลงราคา ร้านอินเตอร์ฯ                 218,900. ร้านอินเตอร์ฯ                 218,900.- ราคาต่ําสุด บซ. 36/59 ลว. 15 ธค. 58

16 สปอร์สําหรับการตรวจสอบฯ                     1 รายการ 203,300.00       203,300.00 ตกลงราคา บ.ไทยแคนฯ                   203,300 บ.ไทยแคนฯ                   203,300. ราคาต่ําสุด บซ. 37/59 ลว. 16 ธค. 58

17 วัสดุก่อสร้าง                                           7  ราย 10,191.75        10,191.75 ตกลงราคา หจก.ปากช่องฯ              1,0191.75 หจก.ปากช่องฯ              1,0191.75 ราคาต่ําสุด บซ. 38/59 ลว. 16 ธค. 58

18 แก๊สกระป๋อง                                             500 25,680.00        25,680.00 ตกลงราคา หจก.ทีซี.สถาพร                25,680. หจก.ทีซี.สถาพร                25,680. ราคาต่ําสุด บซ. 39/59 ลว. 16 ธค. 58
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19 หนูตะเภา                                            3  รายก 80,620.00        80,620.00      กรณีพิเศษ ศูนย์สัตว์ทดลองฯ            80,620.- ศูนย์สัตว์ทดลองฯ            80,620.- ตามมติ ครม. บซ. 40/59 ลว. 21 ธค. 58

20 โบไวน์ ซีรั่ม อัลบูมิน                                800  กรั 287,616.00       287,616.00 ตกลงราคา บ.เอสเอ็มเคมีคอลฯ         287,616.- บ.เอสเอ็มเคมีคอลฯ         287,616.- ราคาต่ําสุด บซ. 41/59 ลว. 22 ธค. 58

21 น้ํามันดีเซล                                         15,000 ลิ 311,049.00       311,049.00 กรณีพิเศษ ปตท.                             311,04 ปตท.                             311,049ตามมติ ครม.ที่ นร บซ. 42/59 ลว. 28 ธค. 58

0505/ว 273 ลว.

21 พย. 46

22 วัสดุเคมีภัณฑ์                                        9 รายกา 244,281.00       244,281.00 ตกลงราคา บ.กิบไทย                        244,28 บ.กิบไทย                        244,281 ราคาต่ําสุด บซ. 43/59 ลว. 28 ธค. 58

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

       วันที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........



แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมาบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไอน้ํา 813,200.00     813,200.00     สอบราคา หจก. ชัยยะเฟรม แอร์โฟวล บจก.แฟร์ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 2/2559 (สทช.)

จํานวน 9 รายการ งบปี 59 ราคาที่เสนอ  950,160.00 บาท เป็นเงิน  813,200.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558

บจก. กมลการช่าง ข้อ 20

ราคาที่เสนอ  975,840.00 บาท

บจก.แฟร์ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

ราคาที่เสนอ  813,200.00 บาท

2 จ้างก่อสร้างอาคารห้องเย็นสําหรับเก็บ 19,920,000.00 19,778,000.00 สอบราคาทาง บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ สัญญาจ้างเลขที่ 3/2559 (สทช.)

วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ เขต 3, 5 และ 7 อิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่เสนอ  19,697,424.40 บาท เป็นเงิน  19,697,424.40 บาท พ.ศ.2535 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558

งบปี 59

3 ซ่อมตู้แช่แบบนอน (Bio-Freezer)ฯ 212,930.00     212,930.00     ตกลงราคา หจก.อัลตร้า โคลด์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.อัลตร้า โคลด์ เอ็นจิเนียริ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 4/2559 (สทช.)

จํานวน 2 รายการ งบปี 59 ราคาที่เสนอ  212,930.00 บาท เป็นเงิน  212,930.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

4 ซ๋อมเครื่องทําน้ําเย็นแบบระบาย 149,372.00     149,372.00     ตกลงราคา บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 5/2559 (สทช.)

ความร้อนด้วยอากาศ ขนาด 47 ตัน งบปี 59 ราคาที่เสนอ  149,372.00 บาท เป็นเงิน  149,372.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2558



แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2558

5 ซ่อมเครื่องอัดอากาศแห้ง ขนาด 2,830 167,401.50     167,401.50     ตกลงราคา บจก.เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม บจก.เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 6/2559 (สทช.)

ลิตร งบปี 59 ราคาที่เสนอ  167,401.50 บาท เป็นเงิน  167,401.50 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

6 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 2 คัน 11,310.00      11,310.00      ตกลงราคา ร้านแสงอรุณการไฟฟ้า ร้านแสงอรุณการไฟฟ้า ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 11,310.00 บาท เป็นเงิน 11,310.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

7 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม 6,900.00        6,900.00        ตกลงราคา ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  6,900.00 บาท เป็นเงิน  6,900.00 บาท 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

8 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 1 คัน 8,643.46        8,643.46        ตกลงราคา บจก.โตโยต้าเขาใหญ่ บจก.โตโยต้าเขาใหญ่ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  8,643.46 บาท เป็นเงิน  8,643.46 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

9 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 6 รายการ 55,105.00      55,105.00      ตกลงราคา หจก.เทสเตอร์ คูล เอ็นจิเนียริ่ง หจก.เทสเตอร์ คูล เอ็นจิเนียริ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 55,105.00 บาท เป็นเงิน 55,105.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


