
แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1. อาหารเป็ดเนื้อแรกเกิดจนถึงอายุ 4 สัปดาห์ สอบราคา

ชนิดสําเร็จรูป                                           1,222 563,390.88       563,390.88 หจก. จุฬาปศุสัตว์          573,118.- หจก. จุฬาปศุสัตว์          573,118.- ผู้ใช้ต้องการใช้ต่อเนื่อง ส. 34/59 ลว. 8 มค. 59
2. อาหารโคเนื้อชนิดสําเร็จรูป                    2,188 ถงุ 577,719.52       577,719.52     หจก. จุฬาปศุสัตว์          599,512.- หจก. จุฬาปศุสัตว์          599,512.-

บ.อีเกิ้ลอายด์ จก.         620,254.24
3. อาหารสุกรเล็ก (นน. 15-30 กก.)               619 ถงุ 283,495.81       283,495.81     หจก. จุฬาปศุสัตว์          284,121.- หจก. จุฬาปศุสัตว์          284,121.-
4. อาหารกระต่ายสําเร็จชนิดเม็ด               4,345 ถุง 1,498,981.55    1,498,981.55  หจก. จุฬาปศุสัตว์        1,512,060.- หจก. จุฬาปศุสัตว์        1,512,060.-

บ.อีเกิ้ลอายด์ จก.       1,668,393.10
2 2. สุกรทดลอง

5 1. ขวดพลาสติกฝาเกลียวปากแคบสีขาวใส e-bidding ราคาเท่าวงเงิน, ส.36/59 ลว. 18 มค. 59
   พร้อมฝาเกลียว ขนาด 1000 มล.            800  ใบ 3,994,952.00    3,994,952.00  หจก.ยูซีอี เอ็นจิเนียริ่ง    3,994,952.- หจก.ยูซีอี เอ็นจิเนียริ่ง    3,994,952.- รายละเอียดถูกต้อง

6 1. ดี(+) กลูโคส ปราศจากน้ํา                   160  กก.

7 ชุดทดสอบแอนติบอดี้ฯ จํานวน 14 รายการ 2,218,794.10    2,218,794.10  e-bidding
รายการที่ 1,3-14 บ.จักรมาร์ตินฯ            1,269,840.-

บ. โปร เทส คิทฯ          1,521,195.- บ. โปร เทส คิทฯ          1,521,195.- รายละเอียดถูกต้อง ส.38/59 ลว. 22 มค. 59
รายการที่ 2 บ.จักรมาร์ตินฯ              158,025.- บ.จักรมาร์ตินฯ              158,025.- รายละเอียดถูกต้อง ส.39/59 ลว. 22 มค. 59

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

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



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 วัสดุโรงงาน จํานวน 13 รายการ 340,260.00       340,260.00     ตกลงราคา บ.พี.ที วิชชั่น                  340,260. บ.พี.ที วิชชั่น                  340,260. ราคาต่ําสุด บซ. 45/59  ลว. 5 มค. 59

2 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                                 15000 178,197.00       178,197.00 กรณีพิเศษ ปตท.                            178,197 ปตท.                            178,197 ตามมติ ครม.ที่ นร บซ. 46/89  ลว. 5 มค. 59

0505/ว 273 ลว.

21 พย. 46

3 วัสดุอะไหล่และอื่น ๆ จํานวน 4 รายการ 11,560.00        11,560.00 ตกลงราคา ร้านลพบุรีหล่อยาง          11,560.- ร้านลพบุรีหล่อยาง          11,560.- ราคาต่ําสุด บซ. 47/59  ลว. 5 มค. 59

4 วัสดุเคมีภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ 114,811.00       114,811.00 ตกลงราคา บ. ทีซีสถาพร                 114,811.- บ. ทีซีสถาพร                 114,811.- ราคาต่ําสุด บซ. 48/59  ลว. 7 มค. 59

5 วัสดุอื่น ๆ จํานวน 7 รายการ 219,084.00       219,084.00 ตกลงราคา ร้านเอเคพาณิชย์ภัณฑ์   219,084.- ร้านเอเคพาณิชย์ภัณฑ์   219,084.- ราคาต่ําสุด บซ. 49/59  ลว. 12 มค. 59

6 วัสดุโรงงาน จํานวน 2 รายการ 61,920.00        61,920.00      ตกลงราคา บ.แบงเทรดดิ้ง                 61,920.- บ.แบงเทรดดิ้ง                 61,920.- ราคาต่ําสุด บซ. 50/59  ลว. 12 มค. 59

7 anti-protein G HRP                           10,978.20        10,978.20 ตกลงราคา บ.กิบไทย                      10,978.2 บ.กิบไทย                      10,978.2 ราคาต่ําสุด บซ. 51/59  ลว. 12 มค. 59

8 วัสดุอะไหล่ จํานวน 4 รายการ 218,400.00       218,400.00 ตกลงราคา ร้านเอเคพาณิชย์            218,400.- ร้านเอเคพาณิชย์            218,400.- ราคาต่ําสุด บซ. 52/59  ลว. 12 มค. 59

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
       วันที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
9 Seal SMS Union ขนาด DN 25 481,500.00       481,500.00     ตกลงราคา บ.เอ็นแอนด์เอฯ              481,500.- บ.เอ็นแอนด์เอฯ              481,500.- ราคาต่ําสุด บซ.53/59 ลว. 22 มค. 59

10 วัสดุโรงงาน จํานวน 2 รายการ 36,701.00        36,701.00 ตกลงราคา บ.รีเนาน์ เทคนิคอล         36,701.- บ.รีเนาน์ เทคนิคอล         36,701.- ราคาต่ําสุด บซ. 54/59 ลว. 25 มค. 59

11 วัสดุอื่น ๆ จํานวน 37 รายการ 79,683.00        79,683.00 ตกลงราคา ร้าน ช.นานาภัณฑ์           79,683.- ร้าน ช.นานาภัณฑ์           79,683.- ราคาต่ําสุด บซ. 55/59 ลว. 26 มค. 59

12 แผงควบคุม PLC 17,976.00        17,976.00 ตกลงราคา บ.เอสซีที สุพรีม                17,976. บ.เอสซีที สุพรีม                17,976.- ราคาต่ําสุด บซ. 56/59 ลว. 26 มค. 59

13 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                            15 ,000  ลิตร 159,537.00       159,537.00     กรณีพิเศษ ปตท.                            159,537 ปตท.                            159,537 ตามมติ ครม.ที่ นร บซ. 55/59 ลว.26 มค. 59

0505/ว 273 ลว.

21 พย. 46

14 วัสดุโรงงาน จํานวน 2 รายการ 30,960.00        30,960.00      ตกลงราคา บ. พี.อินเตอร์เทรดฯ         30,960.- บ. พี.อินเตอร์เทรดฯ         30,960.- ราคาต่ําสุด บซ. 56-1/59 ลว. 27 มค. 59

15 วัสดุโรงงาน จํานวน 2 รายการ 394,893.- 394,893.00     ตกลงราคา ร้าน เบสท์ ซัพพลาย         394,893. ร้าน เบสท์ ซัพพลาย         394,893.- ราคาต่ําสุด บซ. 57/59 ลว. 27 มค. 59

16 วัสดุโรงงาน จํานวน 3 รายการ 43,067.50        43,067.50 ตกลงราคา หจก.ทีซี.สถาพร             43,067.50 หจก.ทีซี.สถาพร             43,067.50 ราคาต่ําสุด บซ. 58/59 ลว. 28 มค. 59

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

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซ่อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ CATERPILLA 149,800.00 149,800.00    วิธีตกลงราคา บจก. อาชา เพาเวอร์ แพลนท์ บจก. อาชา เพาเวอร์ แพลนท์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 7/2559 (สทช.)

ขนาด 80 KVA งบปี 59 ราคาที่เสนอ  149,000.00 บาท เป็นเงิน  149,000.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 4 มกราคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

2 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 6 รายการ 143,380.00 143,380.00    วิธีตกลงราคา หจก. วินวิน ซินดิเคท หจก. วินวิน ซินดิเคท ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 8/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  143,380.00 บาท เป็นเงิน  143,380.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 4 มกราคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

3 ซ่อมตู้นึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ขนาด 668,750.00 668,750.00    สอบราคา บจก. จาดา เทคนิคคอล ซัพพลาย บจก. จาดา เทคนิคคอล ซัพพลาย ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 9/2559 (สทช.)

2,000 ลิตร งบปี 59 ราคาที่เสนอ  662,330.00 บาท เป็นเงิน  662,330.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 7 มกราคม 2559

ข้อ 20

4 ซ่อมระบบ Air Compressor Center      190,781.00 190,781.00    วิธีตกลงราคา บจก. เพรสซิเด้นท์ อินโนเวทีฟ บจก. เพรสซิเด้นท์ อินโนเวทีฟ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 10/2559 (สทช.)

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ งบปี 59 ราคาที่เสนอ  190,781.00 บาท เป็นเงิน  190,781.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 15 มกราคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

5 ซ่อมตู้แช่ 2-8 องศาเซลเซียส จํานวน 1 ตู้ 16,799.00  16,799.00     วิธีตกลงราคา บจก. เอ็นเทค แอสโซซิเอท บจก. เอ็นเทค แอสโซซิเอท ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  16,799.00 บาท เป็นเงิน  16,799.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  5 มกราคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   29  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2559



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   29  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2559

6 ซ่อมเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 13,931.40  13,931.40     วิธีตกลงราคา บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  13,931.40 บาท เป็นเงิน  13,931.40 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 6 มกราคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

7 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ 2,800.00    2,800.00       วิธีตกลงราคา ร้านเทคโนกรีน ร้านเทคโนกรีน ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  2,800.00 บาท เป็นเงิน  2,800.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 6 มกราคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

8 ซ่อมเครื่องสูบน้ํา 12,379.90  12,379.90     วิธีตกลงราคา ร้านภัทรภรเซลแอนด์เซอร์วิส ร้านภัทรภรเซลแอนด์เซอร์วิส ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  12,379.90 บาท เป็นเงิน  12,379.90 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 มกราคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

9 ซ่อมเครื่องปั๊มลม (Air Compressor) 79,929.00  79,929.00     วิธีตกลงราคา บจก. วินด์ เพาเวอร์ แมนเนจเม้นท์ บจก. วินด์ เพาเวอร์ แมนเนจเม้นท์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  79,929.00 บาท เป็นเงิน  79,929.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 มกราคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

10 จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม 5,550.00    5,550.00       วิธีตกลงราคา ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  5,550.00 บาท เป็นเงิน  5,550.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 มกราคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   29  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2559

11 ซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ จํานวน 1 คัน 76,000.00  76,000.00     วิธีตกลงราคา ร้านถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ ร้านถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ   76,000.00 บาท เป็นเงิน   76,000.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 14 มกราคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

12 ซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง จํานวน 1 คัน 500.00      500.00         วิธีตกลงราคา ร้านลพบุรีหล่อยาง ร้านลพบุรีหล่อยาง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  500.00  บาท เป็นเงิน  500.00  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 มกราคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

13 ซ่อมกรงสแตนเลสเลี้ยงกระต่าย จํานวน 94,000.00  94,000.00     วิธีตกลงราคา ร้าน ช.นานาภัณฑ์ ร้าน ช.นานาภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2559 (สทช.)

47 รายการ งบปี 59 ราคาที่เสนอ  94,000.00  บาท เป็นเงิน  94,000.00  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 26 มกราคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

14 ซ่อมรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน 9,367.85    9,367.85       วิธีตกลงราคา บจก. เทพนครคาร์ บจก. เทพนครคาร์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  9,367.85  บาท ราคาที่เสนอ  9,367.85  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 มกราคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


