
แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1. อาหารเป็ดเนื้อแรกเกิด จนถึง 4 สัปดาห์ สอบราคา บ.โอเวอร์ออลฯ              439,904.-

    ขนิดสําเร็จรูป                                       932  437,108.00       437,108.00      สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อพัทลุง 400,760.-

หจก.จุฬาปศุสัตว์            428,720.- หจก.จุฬาปศุสัตว์            428,720.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 26/60 ลว. 13 ธค. 59

บ.ไอดัก                          433,380.- ถูกต้อง

2. อาหารโคเนื้อ ชนิดสําเร็จรูป                2,315 ถุง 634,310.00       634,310.00 บ.โอเวอร์ออลฯ              629,680.-    
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อพัทลุง 625,050.-
หจก.จฬุาปศุสัตว์            610,697.- หจก.จุฬาปศุสัตว์            610,697.-       "                 "             "                 "

บ.ไอดัก                          599,585.-

3. อาหารสุกรเล็ก (นน. 15-30 กก.) ชนิดสําเร็จรูป บ.โอเวอร์ออลฯ              268,774.- บ.โอเวอร์ออลฯ              629,680.-       "                 " ส. 27/60 ลว. 13 ธค. 59

จํานวน                                                643  ถุง 295,137.00       295,137.00      สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อพัทลุง 276,490-

หจก.จุฬาปศุสัตว์            276,490.-
บ.ไอดัก                          340,790.-

2 1. เครื่องนึ่งฆ่าเขื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ําระบบ e-bidding ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 28/60 ลว. 20 ธค. 59

อัตโนมัติแบบ 2 ประตูขนาดไม่น้อยกว่า 4200ล. บ.ซิมม์ จก.               29,400,000.- บ.ซิมม์ จก.               29,400,000.- ถูกต้อง

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ                                 1  เค 29,500,000.00   29,500,000.00  บ.ยูเอ็มไอ.เอ็นจิเนียริ่งฯ 27,738,317.76

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 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
3 1. สุกรทดลองอายุ 6-8 สัปดาห์ ไม่ฉีดวัคซีน สอบราคา นายสัมฤทธิ์ฯ               1,296,250. นายสัมฤทธิ์ฯ               1,296,250.- ราคาเท่าวงเงิน, ส. 29/60 ลว. 20 ธค. 59

และไม่ติดเชื้อ                                         425 
ตัว

1,296,250.00    129,250.00      นางจันทร์ทราทิพย์ฯ    1,300,500.- รายละเอียดถูกต้อง

4 1. ไนโตรเจนเหลว                              208,000  ลิ 1,542,234.80    1,542,340.80    สอบราคา บ.แฟร์แอนด์เฟรนฯ    1,542,340.80 บ.แฟร์แอนด์เฟรนฯ    1,542,340.80 ราคาเท่าวงเงิน, ส. 30/60 ลว. 26 ธค. 59
รายละเอียดถูกต้อง

5 1. เบนซิล แอลกอฮอล์                                800  376,640.00       376,640.00      สอบราคา บ.ยูนิทีวีเวล จก             361,232.- บ.ยูนิทีวีเวล จก             361,232.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 31/60 ลว. 27 ธค. 59

บ. พีทีวิชชั่น จก.           362,944.- ถูกต้อง

2. เพ็นนิซิลิน จี โซเดียมซอลต์                      50  กก 368,615.00       368,615.00      ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก ไม่มีผู้เสนอราคา

3. M 199                                                 25  173,875.00       173,875.00      บ.พีทีวิชชั่น จก.           226,037.50 ยกเลิก ราคาสูงเกิน 10 %

4. พาราฟอร์มาลดีไฮด์กระป๋อง ขนาด บ.เอสเอ็มเคมีคอลฯ       460,100.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 32/60 ลว. 27 ธค. 59
    200 ม.3 (RF)                                    200  
ป

513,600.00       513,600.00      หจก.อินเตอร์ 31ฯ         428,000.- หจก.อินเตอร์ 31ฯ         428,000.- ถูกต้อง
5. ทริปซิน 1:250                                   600  

ั
182,800.00       172,800.00      ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก

6 ชุดทดสอบแอนติบอดีฯ                จํานวน 15 รายการ 2,078,280.00    2,078,280.00    e-bidding บ.จักรมาร์ตินฯ               203,175.- 203,175.00                             ราคาเท่าวงเงิน, ส. 33/60 ลว. 28 ธค. 59

(รายการที่ 1, 3-15 ไม่มีผู้เสนอราคา) ยกเลิก รายละเอียดถูกต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 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
7 1. ดี (+) กลูโคสปราศจากน้ํา                        200  ก 250,380.00       250,380 สอบราคา หจก.อินเตอร์ 31             248,240.-

หจก.โกลบอล                  149,800.-
บ.พีที วิชชั่นฯ                 248,800.-
หจก.ที.ซี.สถาพร             124,120.- หจก.ที.ซี.สถาพร             124,120.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 34/60 ลว. 28 ธค. 59

2. แล็คตัลบูมินไฮโดรไลเสต                         350  ก 1,483,020.00    1,483,020.00    บ.เอส.เอ็มเคมิคอล       1,483,020.- บ.เอส.เอ็มเคมิคอล       1,483,020.- ถูกต้อง ส. 35/60 ลว. 28 ธค. 59

8 1.น้ํายาสําหรับพ่นฆ่าเชื้อในอากาศด้วยไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์                                          250  ลิ 1,685,250.00    1,685,250.00    สอบราคา บ.รีเนาน์ฯ                  1,685,250.- บ.รีเนาน์ฯ                  1,685,250.- ราคาเท่าวงเงิน ส. 36/60 ลว. 29 ธค. 59

2. ชุดทดสอบคุณภาพน้ํา สําหรับทดสอบ

ความกระด้าง                                         12  ชดุ 23,754.00        23,754.00        บ.รีเนาน์ฯ                       23,112. บ.รีเนาน์ฯ                       23,112. รายละเอียดถูกต้อง       "                     "

3.โบไวน์ซีรั่ม อัลบูมินบริสุทธิ์                  800  กรัม 287,616.00       287,616.00      หจก.ทีซี.สถาพร             252,520.- หจก.ทีซี.สถาพร             252,520.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 37/60 ลว. 29 ธค. 59

หจก.แซค ซายน์ฯ           299,600.- ถูกต้อง

บ.เอส.เอ็มเคมิคอลฯ       269,640.-

บ.เมก้า อีควิปิม้นท์       352,158.40

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 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 วัสดุอะไหล่และก่อสร้าง จํานวน                 22 148,315.00       148,315.00      ตกลงราคา ร้าน บีโออี                     148,315. ร้าน บีโออี                     148,315. ราคาต่ําสุด, บซ. 22/60 ลว. 1 ธค. 59

รายละเอียดถูกต้อง

2 ขวดพลาสติกสําหรับบรรจุวัคซีน ฯ              1  
รายการ

247,170.00       247,170.00      ตกลงราคา บ.บีโอเอสคอมเพล็กซ์      247,170.- บ.บีโอเอสคอมเพล็กซ์      247,170.-    "                    " บซ. 23/60 ลว. 7 ธค. 59

3 วัสดุอะไหล่และเชื้อเพลิง จํานวน               17  
รายการ

97,851.50        97,851.50        ตกลงราคา ร้านภัทรภร                    97,851.5 ร้านภัทรภร                    97,851.50 บซ. 24/60 ลว. 8 ธค. 59

4 วัสดุสํานักงาน จํานวน                            46  
รายการ

182,436.02       182,436.02      ตกลงราคา ร้านเอนก                    182,436.02 ร้านเอนก                    182,436.02 บซ. 25/60 ลว. 8 ธค. 59

5 น้ํามันดีเซล                                        15,000  ลิ 377,014.50       377,014.50 กรณีพิเศษ ปตท.                          377,017.5 ปตท.                          377,017.50 บซ. 26/60 ลว. 9 ธค. 59

6 น้ํามันเตาชนิดที่ 1 214,107.00       214,107.00      กรณีพิเศษ ปตท.                           217,107. ปตท.                           217,107.- บซ. 27/60 ลว. 13 ธค. 59

7 วัสดุอะไหล่ จํานวน                                  3  รายก 27,100.00        27,100.00        ตกลงราคา ร้านลพบุรี                        27,100 ร้านลพบุรี                        27,100.- บซ. 28/60 ลว. 14 ธค. 59

8 วัสดุการเกษตร                                        2 รายก 17,000.00        17,000.00        ตกลงราคา ร้าน เอเค พาณิชย์ภัณฑ์   17,000.- ร้าน เอเค พาณิชย์ภัณฑ์   17,000.- บซ. 29/60 ลว. 15 ธค. 59

9 กรดไฮโดรคลอริก 35% 128,400.00       128,400.00      ตกลงราคา บ. พีที.วิชชั่น                 128,400.- บ. พีที.วิชชั่น                 128,400.- บซ. 30/60 ลว. 16 ธค. 59

แบบ สขร. 1

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

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



        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
10 วัสดุงานบ้าน-งานครัว                            24 301,590.00       301,590.00      ตกลงราคา ร้านสินสยาม                 301,590.- ร้านสินสยาม                 301,590.- ราคาต่ําสุด, บซ. 31/60 ลว. 16 ธค. 59

รายละเอียดถูกต้อง

11 วัสดุก่อสร้าง 43,712.71        43,712.71        ตกลงราคา หจก.ปากช่องฯ               43,712.7 หจก.ปากช่องฯ               43,712.71       "                " บซ. 32/60 ลว. 16 ธค. 59

12 วัสดุโรงงาน                                           5 
รายการ

77,227.25        77,227.25        ตกลงราคา บ.มายด์ เมดิก                77,227.25บ.มายด์ เมดิก                77,227.25       "                " บซ. 33/60 ลว. 19 ธค. 59

13 วัสดุโรงงาน                                          6  
รายการ

305,285.00       305,285.00      ตกลงราคา ร้านเอเค พาณิชย์ภัณฑ์   305,285.- ร้านเอเค พาณิชย์ภัณฑ์   305,285.-       "                " บซ. 34/60 ลว. 20 ธค. 59

14 วัสดุก่อสร้าง                                         21  ราย 11,072.36        11,072.36 ตกลงราคา หจก.ปากช่องโลหะกิจ     11,072.36 หจก.ปากช่องโลหะกิจ     11,072.36       "                " บซ. 35/60 ลว. 20 ธค. 59

15 วัสดุสํานักงาน                                      2  รายกา 13,650.00        13,650.00        ตกลงราคา ร้าน เอเค พาณิชย์ภัณฑ    13,650.- ร้าน เอเค พาณิชย์ภัณฑ    13,650.-       "                " บซ. 36/60 ลว. 21 ธค. 59

16 วัสดุอะไหล่,โรงานฯ                            13  รายการ 274,128.00       274,128.00      ตกลงราคา ร้านรัตนพาณิชย์             274,128.- ร้านรัตนพาณิชย์             274,128.-       "                " บซ. 37/60 ลว. 21 ธค. 59

17 วัสดุโรงงาน                                         2  รายกา 425,400.00       425,400.00      ตกลงราคา ร้านเบส ซัพพลาย            425,400. ร้านเบส ซัพพลาย            425,400.-       "                " บซ. 38/60 ลว. 23 ธค. 59

18 วัสดุเคมีภัณฑ์                                     4  รายการ 257,500.00       257,500.00      ตกลงราคา ร้านถาวรฯ                    257,500.- ร้านถาวรฯ                    257,500.-       "                " บซ. 39/60 ลว. 23 ธค. 59

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
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แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
19 วัสดุเคมีภัณฑ์                                        3  237,861.00       237,861.00      ตกลงราคา บ.กิบไทย                    237,861.- บ.กิบไทย                    237,861.- ราคาต่ําสุด, บซ. 40/60 ลว. 27 ธค. 59

รายละเอียดถูกต้อง

20 วัสดุก่อสร้าง                                          7 
รายการ

12,005.40        12,005.40        ตกลงราคา ร้านภัทรภรฯ                12,005.40 ร้านภัทรภรฯ                12,005.40       "                " บซ. 41/60 ลว. 28 ธค. 59

21 วัสดุโรงงาน                                           4 
รายการ

44,298.00        44,298.00        ตกลงราคา บ.จาดาฯ                      44,298.- บ.จาดาฯ                      44,298.-       "                " บซ. 42/60 ลว. 28 ธค. 59

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 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 จ้างเหมาบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไอน้ํา 813,200.00    813,200.00    วิธีสอบราคา หจก. ชัยยะเฟรม แอร์โฟวล บจก.แฟร์ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นจิเนียริง่ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 13/2560 (สทช.)

จํานวน 9 รายการ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  955,296.00 บาท เป็นเงิน  813,200.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559

บจก. กมลการช่าง ข้อ 20

ราคาที่เสนอ  975,840.00 บาท

บจก.แฟร์ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

ราคาที่เสนอ  813,200.00 บาท

2 ซ่อมตู้ Autoclave 388,200.00    388,200.00    วิธีตกลงราคา ร้าน ถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ ร้าน ถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 14/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  388,200.00  บาท เป็นเงิน  388,200.00  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  6 ธันวาคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

3 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 352,050.00    352,050.00    วิธีตกลงราคา ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 15/2560 (สทช.)

1. ซ่อมเครื่องบรรจุขวดลงกล่องฯ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  352,050.00  บาท เป็นเงิน  352,050.00  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  15 ธันวาคม 2559

2. ซ่อมชุดผลิตน้ําบริสุทธิ์คุณภาพสูงฯ ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

4 ซ่อมรถโดยสารทะเบียน นม 59 นม. 21,434.51     21,434.51     วิธีตกลงราคา บจก. เทพนครคาร์ บจก. เทพนครคาร์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  21,434.51 บาท เป็นเงิน  21,434.51 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  13 ธันวาคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

5 จ้างพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ 4 รายการ 368,450.00    368,450.00    วิธีตกลงราคา บจก. ซีเอ็มวายเจ บจก. ซีเอ็มวายเจ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2560 (สทช.)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2559



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2559

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  368,450.00 บาท เป็นเงิน  368,450.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  22 ธันวาคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

6 ซ่อมเครื่องปั่นเย็นความเร็วไม่เกิน 52,965.00     52,965.00     วิธีตกลงราคา บจก. จาดา เทคนิคคอลซัพพลาย บจก. จาดา เทคนิคคอลซัพพลาย ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2560 (สทช.)

6,000 รอบ/นาที งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  52,965.00  บาท เป็นเงิน  52,965.00  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  27 ธันวาคม 2559

ขอ้ 19  เสนอราคาต่ําสุด

7 ซ่อมเกลียวลําเลียง 29,000.00     29,000.00     วิธีตกลงราคา ร้าน ช.นานาภัณฑ์ ร้าน ช.นานาภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  29,000.00  บาท เป็นเงิน  29,000.00  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  27 ธันวาคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


