
แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1. คาล์ฟ ซีรั่ม                                   24,000  ลิต 18,155,760.00   18,155,760.00 e-bidding บ.แบงเทรดดิ้ง ฯ        18,130,080.- บ.แบงเทรดดิ้ง ฯ        18,130,080.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 68/60 ลว. 2 มีค. 60

บ.วินเนอร์ฯ               18,150,000.- ถูกต้อง

2 1. เครื่องเขย่าสาร                                    2  เครื่อ 350,000.00       350,000.00 สอบราคา บจก.ไบโอเทคฯ             229,000.-

บจก.แบงเทรดดิ้งฯ         347,750.-

บจก.จรัญเอสโซซิเอทส์    200,000.- บจก.จรัญเอสโซซิเอทส์    200,000.- ราคาต่ําสุด,,รายละเอียด ส. 69/60 ลว. 2 มีค. 60

บจก.วินเนอร์ วิชั่น          350,000.- ถูกต้อง

2. เครื่องล้างไมโครเพลทแบบอัตโนมัติ      1 เครื่อง 350,000.00       350,000.00 บจก.แบงเทรดดิ้งฯ         347750.- บจก.แบงเทรดดิ้งฯ         347750.-     "                     " ส. 70/60 ลว. 2 มีค. 60

บจก.วินเนอร์ วิชั่น          350,000.-

3 1. อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบ สอบราคา บ.วินเนอร์ วิชั่น จก.        599,200.- ราคาต่ําสุด,,รายละเอียด ส. 71/60 ลว. 3 มีค. 60

กวน 4 ตําแหน่ง                                     1  เครื่อ 599,200.00       599,200.00 บ.แบงเทรดดิ้ง ฯ             597,060.- บ.แบงเทรดดิ้ง ฯ             597,060.- ถูกต้อง

2. อ่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบ บ.วินเนอร์ วิชั่น จก.        699,500.-

กวน 10 ตําแหน่ง                                    1  เครือ่ 695,500.00       695,500.00 บ.แบงเทรดดิ้ง ฯ             692,290.- บ.แบงเทรดดิ้ง ฯ             692,290.-     "                     "     "                     "

4 หญ้าแห้งอัดฟ่อน                                  72,000 ก 445,680.00       445,680.00 ตกลงราคา ร้านจุฬาปศุสัตว์              445,680 ร้านจุฬาปศุสัตว์              445,680 ราคาต่ําสุด,,รายละเอียด ส. 72/60 ลว. 3 มีค. 60
หจก.เมดิฟีด                   453,600.- ถูกต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

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



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
5 1. เครื่องยิงเลเซอร์สําหรับขวดบรรจุวัคซีน สอบราคา

โรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือพร้อม หจก.ณันญรัษฐ์         1,920,000.-

อุปกรณ์ประกอบ                                          1  1,926,000.00    1,926,000.00 บ.ภาวิวัฒน์               1,910,000.- บ.ภาวิวัฒน์               1,910,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 73/60 ลว. 3 มีค. 60

ถูกต้อง

6 1. กล่องพลาสติกบรรจุวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สอบราคา บ.โอเพ่น แพ็ค จก.          302,382.-

   โค-กระบือ                                  18,000 กล่อง 306,234.00       306,234.00 บ.ดาต้า แพค จก.         286,588.80 บ.ดาต้า แพค จก.         286,588.80 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 74/60 ลว. 3 มีค. 60

ห.สามัญพิมพ์ตะวัน       352,458.- ถูกต้อง

บ.เพอร์เฟค แมเนจเม้นท์352,072.80

2. กล่องพลาสติกบรรจุวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย บ.โอเพ่น แพ็ค จก.       1,029,875.- บ.โอเพ่น แพ็ค จก.       1,029,875.-     "                    " ส. 75/60 ลว. 3 มีค. 60

สุกร ขนาด 75 โด๊ส ขนาด 12 ขวด      55,000 กล่อง 1,056,946.00    1,056,946.00 บ.ดาต้า แพค จก.           993,388.-

ห.สามัญพิมพ์ตะวัน   1,187,004.50

บ.เพอร์เฟคฯ                1,185,239.-

3. กล่องพลาสติกบรรจุวัคซีนสัตว์ปีก จํานวน 10 ขวด บ.ดาต้า แพค จก.             89,880.-

จํานวน                                             50,000 กล 83,995.00        83,995.00 ห.สามัญพิมพ์ตะวัน         85,600.-

บ.เพอร์เฟคฯ                    81,320 บ.เพอร์เฟคฯ                    81,320.     "                    " ส. 76/60 ลว. 3 มีค. 60

7 1. รถยกลากขนาด 2.5 ตัน 20,000.00        20,000.00        ตกลงราคา ร้านสหภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง   20,000.- ร้านสหภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง   20,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 77/60 ลว. 6 มีค. 60

ร้านเทคโน กรีน               20,500.- ถูกต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
                    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. กรดไฮโดรคลอริค 32%                     5000  ลิตร 307,625.00       307,625.00 สอบราคา บจก.พีที วิชั่น                275,525.-

หจก.อินเตอร์ 31ฯ          321,000.-

บจก. เจ.เค.วายฯ           307,625.- บจก. เจ.เค.วายฯ           307,625.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 78/60 ลว. 13 มีค. 60

2. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 30%                  5000 ลิตร 249,845.00       249,845.00 บจก.พีที วิชั่น             223,362.50.- ถูกต้อง

หจก.อินเตอร์ 31ฯ          267,500.-

บจก. เจ.เค.วายฯ           249,845.- บจก. เจ.เค.วายฯ           249,845.-     "                    "     "                    "

3. โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 8%                  10000 ลิตร 376,640.00       376,640.00 หจก.อินเตอร์ 31ฯ          417,300.-

บจก. เจ.เค.วายฯ           376,640.- บจก. เจ.เค.วายฯ           376,640.-     "                    "     "                    "

4. โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 16%              10000 ลิตร 411,950.00       411,950.00 หจก.อินเตอร์ 31ฯ          428,000.-

บจก. เจ.เค.วายฯ           411,950.- บจก. เจ.เค.วายฯ           411,950.-     "                    "     "                    "

9 1. กรดไฮโดรคลอริก 1 นอร์มอลขนาด บ.ยูนิทีวีเวลฯ                 545,700.-

บรรจุ 1 ลิตร                                         2000  ลิ 552,120.00       552,120.00 บ.ไบโอเทคแอนด์ฯ          491,140.-

บ.พีที.วิชชั่นฯ                  547,840.-

บ.อาร์ซีไอแล๊ปฯ               428,000 บ.อาร์ซีไอแล๊ปฯ               428,000 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 79/60 ลว. 20 มีค. 60

2. Ethylenedinitrilotetraacetic ถูกต้อง

disodium salt                                         230  1,279,720.00    1,279,720.00 บ.ไบโอเทคแอนด์ฯ     1,180,541.70 ยกเลิก รายละเอียดไม่ถูกต้อง

บ.เมก้า อีควิปเมนท์ฯ  1,821,140.- ราคาสูงกว่าวงเงิน

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

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



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
10 1. ขวดพลาสติกสําหรับบรรจุวัคซีน ขนาด 50 มล.

จํานวน                                             100,000 481,500.00       481,500.00      e-bidding บ.ภาวิวัฒน์                   481,500.- บ.ภาวิวัฒน์                   481,500.- ราคาเท่าวงเงิน ส 80/60 ลว. 24 มีค. 60

2. ขวดพลาสติกสําหรับบรรจุวัคซีน ขนาด 100 มล. บ.ภาวิวัฒน์                2,194,570.-
จํานวน                                              2,194,570.00    2,194,570.00    บ.บี.โอ.เอสคอมเพล็กซ์  2,179,590.- บ.บี.โอ.เอสคอมเพล็กซ์  2,179,590.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส 81/60 ลว. 24 มีค. 60
3. ขวดพลาสติกสําหรับบรรจุวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย บ.ภาวิวัฒน์                2,311,200.- ถูกต้อง

โค-กระบือ ขนาด 25 มล.                    400,000 ชุด 2,311,200.00    2,311,200        บ.บี.โอ.เอสคอมเพล็กซ์  2,306,920.- บ.บี.โอ.เอสคอมเพล็กซ์  2,306,920.-        "                  "        "                  "

4. ขวดพลาสติกสําหรับบรรจุวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

โค-กระบือ ขนาด 50 มล.                    500,000 ชุด 2,247,000.00    2,247,000.- บ.ภาวิวัฒน์                2,247,000.- บ.ภาวิวัฒน์                2,247,000.- ราคาเท่าวงเงิน ส 80/60 ลว. 24 มีค. 60

5. ขวดพลาสติกบรรุน้ํายาละลายวัคซีนนิวคาสเซิล

และหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ฯ         500,000 ชุด 2,360,400.00    2,360,400.- บ.ภาวิวัฒน์                 2,360,400.- บ.ภาวิวัฒน์                 2,360,400.-        "                  "        "                  "

6. ขวดพลาสติกบรรจุน้ํายาละลายวัคซีนอหิวาต์

สุกร ขนาดบรรจุ 10 มล. พร้อมจุกยาง   300,000 ชุด 1,476,600.00    1,476,000.- บ.ภาวิวัฒน์                 1,476,600.- บ.ภาวิวัฒน์                 1,476,600.-        "                  "        "                  "

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

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



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
11 1. แผ่นกรอง Depth filter ขนาด 40x40 ซม. e-bidding บ.แอฟฟินิเท็ค จก.     2,856,900.- บ.แอฟฟินิเท็ค จก.     2,856,900.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส 82/60 ลว. 24 มีค. 60

จํานวน                                            25,000 แผ่ 2,862,250.- 2,862,250.- บ.วินเนอร์วิชั่น จก.    2,860,000.- ถูกต้อง

12 1. ตู้เพาะเชื้อ (Incubator) ขนาดไม่น้อยกว่า สอบราคา บ.แบงเทรดดิ้ง 1992 ฯ   639,860.- บ.แบงเทรดดิ้ง 1992 ฯ   639,860.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส 83/60 ลว. 28 มีค. 60

 500  ลิตร                                              1  ตู้ 642,000.00       642,000.00 บ.วินเนอร์วิชั่น จก.         640,000.- ถูกต้อง

บ.จรัญ เอสโซซิเอทส์ฯ     550,000.-

13 1. ขวดพลาสติกแบนเพาะเลี้ยงเซลล์ สอบราคา หจก.วอร์ด เมดิก                4,494.-

ขนาด 25 ซม.2                                      300  ขว 8,346.00          8,346.00 หจก.ศิลปอิเล็กทริค            9,630.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด

หจก.โกลบอลฯ                   8,346 หจก.โกลบอลฯ                   8,346. ถูกต้อง ส 84/60 ลว. 28 มีค. 60

2. ขวดพลาสติกแบนเพาะเลี้ยงเซลล์ หจก.วอร์ด เมดิก            131,075.-

ขนาด 175 ซม.2                                    2 ,000  ข 188,320.00       188,320.00 หจก.ศิลปอิเล็กทริค         192,600.-

หจก.โกลบอลฯ                188,320 หจก.โกลบอลฯ                188,320     "                    "     "                    "

3. ขวดพลาสติกแบนเพาะเลี้ยงเซลล์ หจก.ศิลปอิเล็กทริค         577,800.-

ขนาด 225 ซม.2                                    3 ,000  ข 561,750.00       561,750.00 หจก.โกลบอลฯ                561,750 หจก.โกลบอลฯ                561,750     "                    "     "                    "

4. ขวดพลาสติกแบนเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดฝาปิด หจก.วอร์ด เมดิก              4,654.50

มีแผ่นกรองอากาศขนาด 25 ซม.2              300  ขวด 9,309.00          9,309.00 หจก.ศิลปอิเล็กทริค            9,630.-

หจก.โกลบอลฯ                   9,309 หจก.โกลบอลฯ                   9,309.     "                    "     "                    "

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
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       วันที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
5. ขวดพลาสติกแบนเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดฝาปิด หจก.วอร์ด เมดิก                9,309.-

มีแผ่นกรองอากาศขนาด 75 ซม.2              300  ขวด 20,865.00        20,865.00 หจก.ศิลปอิเล็กทริค           22,470.-

หจก.โกลบอลฯ                 20,865. หจก.โกลบอลฯ                 20,865.     "                    " ส 84/60 ลว. 28 มีค. 60

6. ขวดพลาสติกแบนเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดฝาปิด หจก.วอร์ด เมดิก               20,865.-

มีแผ่นกรองอากาศขนาด 175 ซม.2           300  ขวด 28,890.00        28,890.00 หจก.ศิลปอิเล็กทริค           32,100.-

หจก.โกลบอลฯ                 28,890. หจก.โกลบอลฯ                 28,890.     "                    "     "                    "

7. ขวดพลาสติกแบนเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดฝาปิด หจก.ศิลปอิเล็กทริค           64,200.-

มีแผ่นกรองอากาศขนาด 225 ซม.2           300  ขวด 60,990.00        60,990.00 หจก.โกลบอลฯ                 60,990. หจก.โกลบอลฯ                 60,990.     "                    "     "                    "

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
                    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 วัสดุอะไหล่,วัสดุยานพาหนะ                      7  รายกา 124,640.00       124,640.00 ตกลงราคา ร้าน ภัทรภร                97,872.90 ร้าน ภัทรภร                97,872.90 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 75/60 ลว. 7 มีค. 60

ถูกต้อง

2 สายยาง PVC                                           2  รา 42,800.00        42,800.00 ตกลงราคา บ.แอฟฟินิเท็ค จก.          42,800.- บ.แอฟฟินิเท็ค จก.          42,800.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 76/60 ลว. 16 มีค. 60

ถูกต้อง

3 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                               20 ,000 ลิต 311,156.00       311,156.00 กรณีพิเศษ ปตท.                           311,156. ปตท.                           311,156. ต้องการใช้เร่งด่วน บซ. 77/60 ลว. 14 มีค. 60

4 วัสดุอะไหล่                                               4  รา 77,800.00        77,800.00 ตกลงราคา ร้านลพบุรีหล่อยาง            77,800.- ร้านลพบุรีหล่อยาง            77,800.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 78/60 ลว. 16 มีค. 60

ถูกต้อง

5 วัสดุเคมีภัณฑ์                                          2  ราย 278,628.00       278,628.00 ตกลงราคา บ.เอ็นแอนด์เอฯ              278,628.- บ.เอ็นแอนด์เอฯ              278,628.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 79/60 ลว. 17 มีค. 60

ถูกต้อง

6 วัสดุเคมีภัณฑ์                                         1  รายก 125,190.00       125,190.00 ตกลงราคา บ.พี.ที.วิชั่น                   125,190.- บ.พี.ที.วิชั่น                   125,190.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 80/60 ลว. 21 มีค. 60

ถูกต้อง

7 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                                30 ,000  ลิ 466,734.00       466,734.00 กรณีพิเศษ ปตท.                            466,734 ปตท.                            466,734 ต้องการใช้เร่งด่วน บซ. 81/60 ลว. 21 มีค. 60

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
                    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 หนูตะเภา พร้อมกล่องบรรจุ                     3 รายการ 259,180.00       259,180.00 กรณีพิเศษ ศูนย์สัตว์ทดลองฯ          259,180.- ศูนย์สัตว์ทดลองฯ          259,180.- ต้องการใช้ต่อเนื่อง บซ. 82/60 ลว. 21 มีค. 60

9 วัสดุไฟฟ้า                                             2 รายก 90,000.00        90,000.00 ตกลงราคา ร้านถาวรพาณิชย์            90,000.- ร้านถาวรพาณิชย์            90,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 83/60 ลว. 21 มีค. 60

ถูกต้อง

10 วัสดุก่อสร้าง                                       13  รายกา 90,000.00        90,000.00 ตกลงราคา ร้านเบสท์ ซัพพลาย          90,000.- ร้านเบสท์ ซัพพลาย          90,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 84/60 ลว. 21 มีค. 60

ถูกต้อง

11 แอล ซีสเตอีน                                         1  รายก 105,000.00       105,000.00 ตกลงราคา ร้าน ช.นานาภัณฑ์          105,000.- ร้าน ช.นานาภัณฑ์          105,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 85/60 ลว. 27 มีค. 60

ถูกต้อง

12 วัสดุเครื่องแต่งกาย                                 5  รายกา 8,217.60          8,217.60 ตกลงราคา บ.เพอร์เฟคฯ                    8,217.6 บ.เพอร์เฟคฯ                    8,217.6 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 86/60 ลว. 27 มีค. 60

ถูกต้อง

13 Electrode สําหรับวัดค่าความเป็น ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 87/60 ลว. 28 มีค. 60

กรด-ด่างในวัคซีนฯ                                    1 อัน 15,836.00        15,836.00 ตกลงราคา บ.มายแล็บฯ                   15,836.- บ.มายแล็บฯ                   15,836.- ถูกต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

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



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
14 วิตามิน ADEK ชนิดน้ํา                              15  กล. 31,500.00        31,500.00 ตกลงราคา บ.เพอร์เฟคฯ                    31,500 บ.เพอร์เฟคฯ                    31,500. ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 88/60 ลว. 29 มีค. 60

ถูกต้อง

15 วัสดุอะไหล่,ก่อสร้าง                              11  รายกา 99,055.00        99,055.00 ตกลงราคา ร้าน บี.โอ.อี                      99,055 ร้าน บี.โอ.อี                      99,055 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 89/60 ลว. 30 มีค. 60

ถูกต้อง

16 เอทานอล 95%                                          75  65,965.50        65,965.50 กรณีพิเศษ องค์การสุรา                    65,965.5 องค์การสุรา                 65,965.50 ตามมติ ครม. บซ. 90/60 ลว. 31 มีค. 60

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
                    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 จ้างเหมาพ่นกําจัดเชื้อด้วยโฮโดรเจน- 693,360.00    693,360.00    สอบราคา บจก. ดีซีเอส โซลูชั่น บจก. ดีซีเอส โซลูชั่น ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 23/2560 (สทช.)

เปอร์ออกไซด์ฯ จํานวน 1 งาน งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   693,360.00 บาท เป็นเงิน   693,360.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

บจก. โอ.เอ็ม.ซี.อาร์. ข้อ 20

ราคาที่เสนอ   770,000.00 บาท

2 ซ่อมเครื่องปิดฉลากขวดวัคซีนอัตโนมัติ 101,436.00    101,436.00    ตกลงราคา บจก. จาดาเทคนิคคอล ซัพพลาย บจก. จาดาเทคนิคคอล ซัพพลาย ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 24/2560 (สทช.)

จํานวน 1 เครื่อง งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   101,436.00 บาท เป็นเงิน   101,436.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

3 ซ่อมชุดกรงไก่แบบ Stainlessฯ 206,400.00    206,400.00    ตกลงราคา ร้าน ช.นานาภัณฑ์ ร้าน ช.นานาภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 25/2560 (สทช.)

จํานวน 4 รายการ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  206,400.00  บาท เป็นเงิน  206,400.00  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

4 ซ่อมเตาเผาซากสัตว์และของเสีย 230,585.00    230,585.00    ตกลงราคา บจก. จาดาเทคนิคคอล ซัพพลาย บจก. จาดาเทคนิคคอล ซัพพลาย ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 26/2560 (สทช.)

จํานวน 1 เครื่อง งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   230,585.00 บาท เป็นเงิน   230,585.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

5 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 36,938.45     36,938.45     ตกลงราคา ร้านภัทรภรเซลแอนด์เซอร์วิส ร้านภัทรภรเซลแอนด์เซอร์วิส ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   36,938.45  บาท เป็นเงิน   36,938.45  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

6 ซ่อมระบบกลั่นน้ําบริสุทธิ์ฯ จํานวน 57,780.00     57,780.00     ตกลงราคา บจก. ทรีท เคมิคอล บจก. ทรีท เคมิคอล ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2560 (สทช.)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2560



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2560

1 ระบบ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   57,780.00 บาท เป็นเงิน   57,780.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

7 ซ่อมระบบทําน้ําบริสุทธิ์ฯ จํานวน 39,162.00     39,162.00     ตกลงราคา บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2560 (สทช.)

1 ระบบ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   39,162.00 บาท เป็นเงิน   39,162.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

8 ซ่อมตู้แช่ 2 - 8 องศาฯ (เชียงใหม่) 13,428.50     13,428.50     ตกลงราคา บจก. เอ็นเทค แอสโซซิเอท บจก. เอ็นเทค แอสโซซิเอท ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2560 (สทช.)

จํานวน 1 ตู้ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   13,428.50 บาท เป็นเงิน   13,428.50 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

9 ซ่อมรถยนต์บรรทุกพร้อมตู้ทําความเย็น 7,918.00       7,918.00       ตกลงราคา บจก. กู๊ดเท็มส์ บจก. กู๊ดเท็มส์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2560 (สทช.)

จํานวน 1 คัน งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   7,918.00 บาท เป็นเงิน   7,918.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

10 ซ่อมรถบรรทุกขนาด 1 ตัน จํานวน 12,400.00     12,400.00     ตกลงราคา ร้านอู่ช่างนงค์บริการ ร้านอู่ช่างนงค์บริการ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2560 (สทช.)

1 คัน งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   12,400.00 บาท เป็นเงิน   12,400.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

11 จ้างพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ จํานวน 4 191,820.00    191,820.00    ตกลงราคา บจก. ซีเอ็มวายเจ บจก. ซีเอ็มวายเจ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 31/2560 (สทช.)

รายการ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   191,820.00 บาท เป็นเงิน   191,820.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

12 ซ่อมระบบกรองอากาศฯ จํานวน 12,765.00     12,765.00     ตกลงราคา ร้านรัตนพาณิชย์ ร้านรัตนพาณิชย์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2560 (สทช.)

1 ระบบ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   12,765.00 บาท เป็นเงิน   12,765.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

13 ซ่อมรถแทรกเตอร์ล้อยาง จํานวน 35,946.65     35,946.50     ตกลงราคา บจก. ปากช่อง-ธีระบริการ บจก. ปากช่อง-ธีระบริการ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 33/2560 (สทช.)

1 คัน งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   35,946.65 บาท เป็นเงิน   35,946.65 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


