
แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ตู้เย็น 9 คิวบิกฟุต                                           1 15,000.00        15,000.00 ตกลงราคา ร้านเอ เค พาณิขย์ภัณฑ์    15,000.- ร้านเอ เค พาณิขย์ภัณฑ์    15,000.- ราคาเท่าวงเงิน, ส. 83/59 ลว. 1 กย. 59

รายละเอียดถูกต้อง

2 ชุดสายเก็บแอนติเจน                                     3  ช 234,000.00       234,000.00 ตกลงราคา ร้านถาวรวัฒนา              234,000.- ร้านถาวรวัฒนา              234,000.- ราคาเท่าวงเงิน, ส. 84/59 ลว. 1 กย. 59

รายละเอียดถูกต้อง

3 1. ฟีทัล คาล์ฟ ซีรั่ม หรือฟีทัล โบไวน์ ซีรั่ม    120 ลิตร 1,282,716.00    1,282,716.00  สอบราคา หจก.แซค ซายน์ เอ็น    2,760,600.- ยกเลิก เสนอราคาสูงกว่าวงเงิน

บ. เอส.เอ็ม.เคมีคอล     2,426,760.-

2. ไทเมอร์โรซอล โซเดียม ซอลค์                  5  กก. 429,070.00       429,070.00     บ.พีที.วิชั่น จก.               481,500.-

หจก.โกลบอลเยเนอรัลฯ    429,070.- หจก.โกลบอลเยเนอรัลฯ    429,070.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 85/59 ลว. 6 กย. 59

ถูกต้อง

4 Ethylenedinitrilotetraccetic 1,057,160.00    1,057,160      สอบราคา หจก.โกลบอลฯ            1,057,160.- หจก.โกลบอลฯ            1,057,160.- รายละเอียดถูกต้อง, ส. 86/59 ลว. 6 กย. 59
acid disodium salt                            190  กก. ราคาเท่าวงเงิน

5 ชุดกรองแอนติเจนปราศจากเชื้อ                     50  ช 1,952,750.00    1,952,750.00 สอบราคา หจก.โกลบอลฯ            1,952,750.- หจก.โกลบอลฯ            1,952,750.- รายละเอียดถูกต้อง, ส. 87/59 ลว. 6 กย. 59

ราคาเท่าวงเงิน

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 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
6 ชุดน้ํายาตรวจหาปริมาณเอนโดทอกซิน

(Kinetic Chromogenic LAL Assay)           1 กล่อง 495,000.00       495,000.00 สอบราคา บ.ไทยแคนไบโอเทค      497,550.- บ.ไทยแคนไบโอเทค      497,550.- รายละเอียดถูกต้อง, ส. 88/59 ลว. 6 กย. 59

LAL Reagent Water      ผู้ใช้ต้องการใช้เร่งด่วน

 ขวด บ.ไทยแคนไบโอเทค        17,334.- บ.ไทยแคนไบโอเทค        17,334.-       "                 "

Dispersing agent

กล่อง บ.ไทยแคนไบโอเทค         15,515.- บ.ไทยแคนไบโอเทค         15,515.-       "                 "

Pyrogen-free Dilution Tubes

 ถุง บ.ไทยแคนไบโอเทค         29,960.- บ.ไทยแคนไบโอเทค         29,960.-       "                 "

Reagent Reservoir 
ถุง บ.ไทยแคนไบโอเทค        11,770.- บ.ไทยแคนไบโอเทค        11,770.-       "                 "

ไปเปตทิป ขนาด 2-200 ไมโครลิตรชนิดปราศจากเชื้อ
กล่อง บ.ไทยแคนไบโอเทค          3,745.- บ.ไทยแคนไบโอเทค          3,745.-       "                 "

ไปเปตทิป ขนาด 50-1000ไมโครลิตรชนิดปราศจากเชื้อ
กล่อง บ.ไทยแคนไบโอเทค           3,745.- บ.ไทยแคนไบโอเทค           3,745.-       "                 "

7 1. ฟีทัล คาล์ฟ ซีรั่ม หรือฟีทัล โบไวน์ ซีรั่ม    120 ลิตร 1,282,716.00    1,282,716.00  สอบราคา บ. เอส.เอ็ม.เคมีคอล     1,274,049 บ. เอส.เอ็ม.เคมีคอล     1,274,049 ผู้ใช้ต้องการใช้ ,ราคาสูง ส. 89/59 ลว. 12 กย. 59
 กว่าวงเงิน ปรับลดจํานวน

ลงเหลือ 63 ลิตร

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 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
8 1. PH meter                                               1 66,875.00        66,875.00      ตกลงราคา บ. รีเนาน์ เทคนิคอล        66,875.- บ. รีเนาน์ เทคนิคอล        66,875.- ราคาเท่าวงเงิน, ส. 90/59 ลว. 12 กย. 59

2. เครื่องปั่นขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลิตร              1 ค. 192,600.00       192,600.00     บ. รีเนาน์ เทคนิคอล       192,600.- บ. รีเนาน์ เทคนิคอล       192,600.- รายละเอียดถูกต้อง

9 หน้ากากป้องกันแก๊สพิษพร้อมเครื่อง ตกลงราคา บ. ดี.ซี.เอส โซลูชั่น         241,178.- บ. ดี.ซี.เอส โซลูชั่น         241,178.- ราคาเท่าวงเงิน, ส. 91/59 ลว. 16 กย. 59
กรองแก๊สพิษ                                            23 241,178.00       214,178.00     รายละเอียดถูกต้อง

10 ขวดดูดแห้งขนาด 12 มล. พร้อมจุกยางและฝาแค๊ป 937,500.00       937,500.00 สอบราคา บ.กิสส์ ฯ จก.              995,100.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 92/59 ลว. 19 กย. 59

อลูมิเนียม                                        150,000 ชุด บ.ไทยนอสทรัม จก.     937,320.- บ.ไทยนอสทรัม จก.     937,320.- ถูกต้อง

11 ชุดตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ Coliform และ E-coli สอบราคา ส. 93/59 ลว. 19 กย. 59

ในน้ําตัวอย่าง                                        20  กล่อ 489,000.00       489,000.00     บ.ไทยแคนไบโอเทคฯ       486,850.- บ.ไทยแคนไบโอเทคฯ       486,850 รายละเอียดถูกต้อง,

ต่ํากว่าวงเงิน

12 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติขนาด รายละเอียดถูกต้อง, ส. 94/59 ลว. 27 กย. 59

ไม่น้อยกว่า 98 ล.                                        1  ค 450,000.00       450,000.00 บ.ซายน์ออน แอสโซซิเอท  450,000.- บ.ซายน์ออน แอสโซซิเอท  450,000.- ราคาเท่าวงเงิน

13 1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
แบบ Network แบบที่ 2                              1  ค. 41,000.00        41,000.00      ร้านเทคโนกรีน                  41,000 ร้านเทคโนกรีน                  41,000 รายละเอียดถูกต้อง, ส. 95/59 ลว. 27 กย. 59
2. เครื่องโทรสารใช้กระดาธรรมดา ราคาเท่าวงเงิน
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น                        1  ค. 30,000.00        30,000.00      ร้านเทคโนกรีน                  30,000 ร้านเทคโนกรีน                  30,000.-

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 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 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                              15 ,000 ลิตร 188,427.00       188,427.00 กรณีพิเศษ ปตท.                          188,427.- ปตท.                          188,427.- ต้องการใช้ต่อเนื่อง บซ. 141/59  ลว. 6 กย. 59

2 ขวดแก้วสําหรับเก็บสารละลายฯ                20  ใบ    428,000.00       428,000.00 สอบราคา หจก.โกลบอล                428,000.- หจก.โกลบอล                428,000.- รายละเอียดถูกต้อง, บซ. 142/59  ลว. 9 กย. 59

ราคาเท่าวงเงิน

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

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



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซ่อมเครื่องทําแห้งวัคซีนขนาดใหญ่ฯ 486,957.00    486,957.00   วิธีตกลงราคา บจก. ซีเทค โซลูชั่น บจก. ซีเทค โซลูชั่น ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 37/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  486,957.00 บาท เป็นเงิน  486,957.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 6 กันยายน 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

2 ซ่อมถังเพาะเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 284,620.00    284,620.00   วิธีตกลงราคา บจก. บี.อี. มารูบิชิ (ประเทศไทย) บจก. บี.อี. มารูบิชิ (ประเทศไทย) ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 38/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  284,620.00 บาท เป็นเงิน  284,620.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 6 กันยายน 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

3 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ 330,832.23    330,832.23   วิธีตกลงราคา บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง บจก. เอบแีอนด์ดี คูลลิ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 39/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  330,832.23 บาท เป็นเงิน  330,832.23 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 6 กันยายน 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

4 ซ่อมเครื่องทําแห้งวัคซีนขนาดใหญ่ฯ (1) 1,737,787.00  1,737,787.00 วิธีสอบราคา บจก. ซีเทค โซลูชั่น บจก. ซีเทค โซลูชั่น ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 40/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  1,690,600.00 บาท เปน็เงิน  1,690,600.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 7 กันยายน 2559

บจก. ซินเทค อินโนเวชั่น ข้อ 20

ราคาที่เสนอ  1,725,268.00 บาท

5 ซ่อมชุดถังหมักเพาะเลี้ยงเชื้อ 431,103.00    431,103.00   วิธีตกลงราคา บจก. เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) บจก. เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 41/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  431,103.00 บาท เป็นเงิน  431,103.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 กันยายน 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

6 ซ่อมครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ยานพาหนะ 35,673.80      35,673.80     ตกลงราคา บจก.ปากช่องธีระบริการ บจก.ปากช่องธีระบริการ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 62/2559 (สทช.)

จํานวน 4 รายการ งบปี 59 ราคาที่เสนอ 35,673.80 บาท เป็นเงิน 35,673.80 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 กันยายน 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2559



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

7 ซ่อมอาคารเก็บวัคซีน ปศข.4 14,017.00      14,017.00     วิธีตกลงราคา บจก. เอ็นเทค แอสโซซิเอท บจก. เอ็นเทค แอสโซซิเอท ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 63/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  14,017.00 บาท เป็นเงิน  14,017.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


