
แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1. ฟีทัล คาล์ฟ ซีรั่มฯ                                  150  3,033,450.00    3,033,450.00 e-bidding บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอลฯ    3,030,000.- บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอลฯ    3,030,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 85/60 ลว. 4 เมย. 60

บ.แซค ซายน์เอ็นฯ        3,033,000.- ถูกต้อง

หจก.โกลบอลฯ             2,648,250.-

2 1.ซาโปนิน                                             150  ก 1,381,905.00    1,381,905.00 สอบราคา บจก.เอ็นแอนด์เอฯ    1,381,102.50 บจก.เอ็นแอนด์เอฯ    1,381,102.50 ผู้ใช้ต้องการใช้เร่งด่วน ส. 86/60 ลว. 5 เมย. 60

2. ไทเมอร์โรซอล โซเดียมซอลค์                    7  กก. 600,698.00       600,698.00 หจก.โกลบอลฯ                593,957 หจก.โกลบอลฯ                593,957      "                 " ส. 87/60 ลว. 5 เมย. 60

3. แอมโมเนียม คาร์บอเนต สําหรับรม หจก.อินเตอร์ 31             481,500. ยกเลิก รายละเอียดไม่ถูกต้อง

พื้นที่ 200 กป.                                       200  กป 535,000.00       535,000.00 บจก.เอส.เอ็มฯ                428,000.-

3 1. Mobile Lab แบบรถตู้                             2  คัน 2,600,000.00    2,600,000.00 e-bidding บจก.โตโยต้า เภตรา    2,599,500.- บจก.โตโยต้า เภตรา     2,599,500.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 88/60 ลว. 21 เมย. 60
บจก.โตโยต้า เอกนิมิตร 2,600,000.- ถูกต้อง

4 1. จุกยางปิดขวดวัคซีนขนาด 20 มม. สอบราคา บ.บี.โอ.เอส คอมเพล็กส์    861,350.-
จํานวน                                             700,000  898,800.00       898,800.00      บ.ไทยนอสทรัม จก.         853,860.- บ.ไทยนอสทรัม จก.         853,860.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 89/60 ลว. 21 เมย. 60

บ.กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จก.     898,800.- ถูกต้อง
2. จุกยางปิดขวดวัคซีนชนิดน้ํามัน ขนาด 20 มม. บ.ไทยนอสทรัม จก.          63,237.- บ.ไทยนอสทรัม จก.          63,237.-       "                   "       "                   "
จํานวน                                               
30 000 จก

64,200.00        64,200.00        บ.กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จก.      64,200.-

5 กล่องกระดาษบรรจุวัคซีน จํานวน           17 รายการ 1,553,003.35    1,553,003.35    สอบราคา ห้างฯ พิมพ์ตะวัน      1,719,655.85

บ.เพอร์เฟค ฯ            1,603,707.98 บ.เพอร์เฟค ฯ            1,603,707.98 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 90/60 ลว. 21 เมย. 60

ถูกต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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
6 1. เปปโตน                                            400   ก 1,236,492.00    1,236,492.00    สอบราคา บ.เอ็นแอนด์เอฯ            1,236,492. บ.เอ็นแอนด์เอฯ            1,236,492. ราคาเท่าวงเงิน, ส. 91/60 ลว. 26 เมย. 60

2. น้ํายาล้างเครื่องแก้วสําหรับ รายละเอียดถูกต้อง

เครื่องล้างอัตโนมัติ                                  30  ถัง 609,900.00       609,900.00      บ.รีเนาน์ ฯ                     609,900 บ.รีเนาน์ ฯ                     609,900       "               " ส. 92/60 ลว. 26 เมย. 60

3. น้ํายาปรับสภาพความเป็นกลาง

สําหรับเครื่องล้างอัตโนมัติ                       10  ถัง 149,800.00       149,800.00      บ.รีเนาน์ฯ                      149,800 บ.รีเนาน์ฯ                      149,800       "               "

7 1. อาหารไก่ไข่อายุ 0-5 สัปดาห์ฯ              500  ถุง 157,100.00       157,100.00 e-bidding บ.แอนเทค(2006)           157,100.- บ.แอนเทค(2006)           157,100.- ราคาเท่าวงเงิน, ส. 93/60 ลว. 26 เมย. 60

2. อาหารไก่พันธุ์อายุ 5-19 สัปดาห์ฯ      1,950 ถุง 599,995.50       599,995.50 บ.แอนเทค(2006)       599,995.50 บ.แอนเทค(2006)       599,995.50 รายละเอียดถูกต้อง

3. อาหารไก่พันธุ์อายุ 20 สัปดาห์ฯ          9,600 ถุง 3,019,968.00    3,019,968.00 บ.แอนเทค (2006)       3,019,968.- บ.แอนเทค (2006)       3,019,968.-     "                 "

8 1. ถุงสําหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ ขนาด e-bidding บ.แอฟฟินิเท็ค จก.        6,296,094.- บ.แอฟฟินิเท็ค จก.        6,296,094.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 94/60 ลว. 28 เมย. 60
1,200 ลิตร ชนิดใช้ครั้งเดียว                         18  350,000.00       350,000.00      บ.วินเนอร์วิชั่น จก.       6,298,000.- ถูกต้อง

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

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 HAM  F-10                                               700 29,211.00        29,211.00 ตกลงราคา หจก. อินเตอร์ 31ฯ          29,211.- หจก. อินเตอร์ 31ฯ          29,211.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 91/60  ลว. 4 เมย. 60

2 น้ํายาฟรีออน 507                                     10  ถัง 81,500.00        81,500.00 ตกลงราคา ร้าน ธนาพาณิชย์            81,500.- ร้าน ธนาพาณิชย์            81,500.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 92/60  ลว. 5 เมย. 60

3 ฟางแห้งอัดฟ่อน                                   1,000  ฟ่ 52,000.00        52,000.00 ตกลงราคา นายสิทธิพงศ์                  52,000.- นายสิทธิพงศ์                  52,000.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 93/60  ลว. 5 เมย. 60

4 วัสดุโรงงาน-เคมีภัณฑ์                           13  รายกา 406,510.00       406,510.00 ตกลงราคา ร้านอินเตอร์เซอร์วิส       406,510.- ร้านอินเตอร์เซอร์วิส       406,510.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 94/60  ลว. 7 เมย. 60

5 วัสดุโรงงาน                                           4  รายก 84,744.00        84,744.00 ตกลงราคา ห้างฯ พิมพ์ตะวัน             84,744.- ห้างฯ พิมพ์ตะวัน             84,744.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 95/60  ลว. 10 เมย. 60

6 วัสดุโรงงาน                                           2 รายก 24,406.70        24,406.70 ตกลงราคา บ.เพอร์เฟคฯ                 24,406.70 บ.เพอร์เฟคฯ                 24,406.70 รายละเอียดถูกต้อง บซ. 96/60  ลว. 10 เมย. 60

7 วัสดุเคมีภัณฑ์                                        7 รายกา 317,600.00       317,600.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พีฯ                    317,600 ร้านเอส.พีฯ                    317,600. รายละเอียดถูกต้อง บซ. 97/60  ลว. 19 เมย. 60

8 วัสดุโรงงาน                                         22 รายกา 175,350.00       175,350.00 ตกลงราคา ร้านธนาพาณิชย์            175,350.- ร้านธนาพาณิชย์            175,350.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 98/60  ลว. 20 เมย. 60

9 วัสดุก่อสร้าง                                        19 รายกา 29,676.45        29,676.45 ตกลงราคา หจก.กิจเจริญ                 29,676.4 หจก.กิจเจริญ                 29,676.45รายละเอียดถูกต้อง บซ. 99/60  ลว. 24 เมย. 60

10 วัสดุสํานักงาน                                      3  รายกา 268,020.00       268,020.00 ตกลงราคา ร้านสหภัณฑ์ฯ               268,020.- ร้านสหภัณฑ์ฯ               268,020.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 100/60  ลว. 25 เมย. 60

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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. วัสดุเคมีภัณฑ์                                    1  รายก 410,880.00       410,880.00      ตกลงราคา บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล         410,880.- บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล         410,880.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 101/60  ลว. 25 เมย. 60

12 วัสดุงานบ้าน-งานครัว                           7  รายการ 186,180.00       186,180.00      ตกลงราคา ร้านธนาพาณิชย์            186,180.- ร้านธนาพาณิชย์            186,180.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 102/60  ลว. 26 เมย. 60

13 แบตเตอรี่ N 100                                    1  ลูก 4,600.00          4,600.00         ตกลงราคา ร้านแสงอรุณ                     4,600. ร้านแสงอรุณ                     4,600.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 103/60  ลว. 26 เมย. 60

14 วัสดุไฟฟ้า ก่อสร้าง อะไหล่                       35 รายกา 69,310.00        36,310.00        ตกลงราคา ร้านรัตนพาณิชย์               69,310.- ร้านรัตนพาณิชย์               69,310.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 104/60  ลว. 26 เมย. 60

15 วัสดุอะไหล่                                              9 ราย 10,368.00        10,368.00        ตกลงราคา ร้านไชยอิเล็กทรอนิกส์        10,368.- ร้านไชยอิเล็กทรอนิกส์        10,368.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 105/60  ลว. 28 เมย. 60

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 จ้างก่อสร้างห้องน้ําชาย-หญิง อาคาร C 706,000.00    706,000.00    สอบราคา บจก. คิณวัต วิศวกรรม บจก. คิณวัต วิศวกรรม ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 27/2560 (สทช.)

ฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   594,323.15 บาท เป็นเงิน   594,323.15 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

จํานวน 1 งาน หจก. จอมโยธาก่อสร้าง ข้อ 20

ราคาที่เสนอ   706,000.00 บาท

หจก. ที.เอส. โปรเจคต์ บิลติ้ง

ราคาที่เสนอ   644,000.00 บาท

2 ซ่อมตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิฯ 116,630.00    116,630.00    ตกลงราคา บจก. แอฟฟิเทค บจก. แอฟฟิเทค ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 28/2560 (สทช.)

จํานวน 1 ตู้ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   116,630.00 บาท เป็นเงิน   116,630.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 11 เมษายน 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

3 ซ่อมห้องบ่มฟักไข่ฉีดเชื้อฯ 312,600.50    312,600.50    ตกลงราคา บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 29/2560 (สทช.)

จํานวน 1 ห้อง งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   312,600.50 บาท เป็นเงิน   312,600.50 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 11 เมษายน 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

4 ซ่อมเครื่องกําเนิดไอน้ํา (Boiler) 488,883.00    488,883.00    ตกลงราคา บจก. แฟร์ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นจิเนียริ่ บจก. แฟร์ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นจิเนียรติามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 30/2560 (สทช.)

จํานวน 1 เครื่อง งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   488,883.00 บาท เป็นเงิน   488,883.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

5 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 2 คัน 64,420.00     64,420.00     ตกลงราคา ร้านสุทัศน์ ผ้าเบรค ร้านสุทัศน์ ผ้าเบรค ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2560 (สทช.)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   28  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2560



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   28  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2560

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   64,420.00 บาท เป็นเงิน   64,420.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


