
แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1. โซเดียมไบคาร์บอเนตหรือโซเดียมไฮโดรเจน หจก.ศิลปอิเล็คทริค      2,157,120.- ราคาต่ําสุด, ส. 65/59 ลว. 31 พค. 59

คาร์บอเนต Biopharmaceutical grade   2,800  กก. 1,894,670.40    1,894,670.40  สอบราคา หจก.โกลบอลฯ             1,959,384. หจก.โกลบอลฯ             1,959,384. รายละเอียดถูกต้อง

2 1. เพ็นนิซิลิน จี โซเดียมซอลต์                        70  ก 516,810.00       516,810.00 สอบราคา บ.วินเนอร์วิชั่น จก.          524,300.-

บ.แบงเทรดดิ้ง 1992 จก. 516,061.- บ.แบงเทรดดิ้ง 1992 จก. 516,061.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียดถุกต้อง ส. 66/59 ลว. 31 พค. 59

2. โปตัสเซียม อะลูมิเนียม ซัลเฟต 12 น้ํา    2,100 กก. 1,447,068.00    1,447,068.00 หจก.อินเตอร์31ฯ         1,438,080.- หจก.อินเตอร์31ฯ         1,438,080.-       "                " ส. 67/59 ลว. 31 พค. 59

บ.เจ.เค.วาย.ฯ             1,447,068.-

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 วัสดุเคมีภัณฑ์                                        1 รายกา 22,470.00        22,470.00      ตกลงราคา บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล          22,470.- บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล          22,470.- ราคาต่ําสุด, บซ. 97/59 ลว. 10 พค. 59

รายละเอียดถูกต้อง

2 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                               15 ,000 ลิต 175,587.00       175,587.00     กรณีพิเศษ ปตท.                            175,587 ปตท.                            175,587 รายละเอียดถูกต้อง บซ. 98/59 ลว. 16 พค. 59

3 วัสดุโรงงาน                                            1 รายก 333,840.00       333,840.00     ตกลงราคา บ.แฟร์แอนด์เฟรนด์         333,840.- บ.แฟร์แอนด์เฟรนด์         333,840.- ราคาต่ําสุด, บซ. 99/59 ลว. 17 พค. 59
รายละเอียดถูกต้อง

4 น้ํามันดีเซล                                          15,000 ลิ 361,927.30       361,927.30     กรณีพิเศษ ปตท.                         361,927.3 ปตท.                         361,927.30รายละเอียดถูกต้อง บซ. 100/59 ลว. 19 พค. 59

5 วัสดุอะไหล่                                            15 ราย 27,736.00        27,736.00      ตกลงราคา ร้าน ช.นานาภัณฑ์            27,736.- ร้าน ช.นานาภัณฑ์            27,736.- ราคาต่ําสุด, บซ. 101/59 ลว. 24 พค. 59
รายละเอียดถูกต้อง

6 วัสดุเคมีภัณฑ์-โรงงาน                              6 
รายการ

292,520.00 292,520.00     ตกลงราคา ร้านเบสท์                      292,520. ร้านเบสท์                      292,520. ราคาต่ําสุด, บซ. 102/59 ลว. 25 พค. 59

รายละเอียดถูกต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

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



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป
1 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 184,000.00    184,000.00    วิธีตกลงราคา ร้าน ช.นานาภัณฑ์ ร้าน ช.นานาภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  184,000.00 บาท เป็นเงิน  184,000.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

2 ซ่อมเครื่องทําแห้งวัคซีนขนาดใหญ่ฯ 486,957.00    486,957.00    วิธีตกลงราคา บจก. ซีเทค โซลูชั่น บจก. ซีเทค โซลูชั่น ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  486,957.00 บาท เป็นเงิน  486,957.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

3 ซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ําฯ 29,692.50      29,692.50     ตกลงราคา หจก. เอส คลีน วอเตอร์ โปรดักส์ หจก. เอส คลีน วอเตอร์ โปรดักส์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  29,692.50 บาท เป็นเงิน  29,692.50 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

4 ซ่อมรถตักหน้าขุดหลังชนิดล้อยาง 54,477.71      54,477.71     ตกลงราคา บจก. เมโทร แมชีนเนอรี่ บจก. เมโทร แมชีนเนอรี่ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  54,477.71 บาท เป็นเงิน  54,477.71 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

5 ซ่อมเครื่องวัดปริมาณสารกรองแสง 69,550.00      69,550.00     ตกลงราคา บจก. ไทย แอน ไบโอเทค บจก. ไทย แอน ไบโอเทค ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.

งบปี 59 ราคาที่เสนอ   69,550.00 บาท เป็นเงิน   69,550.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2559



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2559

6 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 4 รายการ 59,580.00      59,580.00     ตกลงราคา ร้าน บี.โอ.อี. ร้าน บี.โอ.อี. ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.

งบปี 59 ราคาที่เสนอ   59,580.00 บาท เป็นเงิน   59,580.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

7 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 4 คัน 49,717.55      49,717.55     ตกลงราคา บจก. โตโยต้าเขาใหญ่ บจก. โตโยต้าเขาใหญ่ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.

งบปี 59 ราคาที่เสนอ   49,717.55 บาท เป็นเงิน   49,717.55 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

8 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 4 คัน 8,490.45       8,490.45       ตกลงราคา บจก. เทพนครคาร์ บจก. เทพนครคาร์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.

งบปี 59 ราคาที่เสนอ   8,490.45 บาท เป็นเงิน   8,490.45 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

9 ซ่อมเตาเผาซากสัตว์และของเสีย 88,810.00      88,810.00     ตกลงราคา บจก. จาดา เทคนิคอล ซัพพลาย บจก. จาดา เทคนคิอล ซัพพลาย ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  88,810.00 บาท เป็นเงิน  88,810.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

10 ซ่อมเครื่องทําน้ําเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 29,960.00      29,960.00     ตกลงราคา ร้านภัทรภรเซลแอนด์เซอร์วิส ร้านภัทรภรเซลแอนด์เซอร์วิส ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.

150 ตันความเย็น งบปี 59 ราคาที่เสนอ   29,960.00 บาท เป็นเงิน   29,960.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2559

11 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 2 คัน 7,380.00       7,380.00       ตกลงราคา ร้านแสงคูณการไฟฟ้า ร้านแสงคูณการไฟฟ้า ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.

งบปี 59 ราคาที่เสนอ   7,380.00 บาท เป็นเงิน   7,380.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


