
แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1. เครื่องถ่ายและบันทึกภาพเจล                    1 

เครื่อง
394,000.00       394,000.00      สอบราคา บ.แซค ซายน์เอ็น จก.       392,690.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส.95/60 ลว. 3 พค. 60

บ.เอส.เอ็มเคมีคอลฯ       391,620.- บ.เอส.เอ็มเคมีคอลฯ       391,620.- ถูกต้อง
2. เครื่องกรองน้ํายาเคมีชนิดคาร์ทริด

ทําด้วยสเตนเลส                                         1 
เครื่อง

749,000.00       749,000.00      บ.รีเนาน์ เทคนิคอล จก.  738,000.- บ.รีเนาน์ เทคนิคอล จก.  738,000.- รายละเอียดถูกต้อง ส. 96/60 ลว. 3 พค. 60

2 1. ปั๊มลม (Air Compressor) พร้อมอุปกรณ์ e-bidding บ.ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่  1,391,000.-

จํานวน                                                   1  ชดุ 1,642,450.00    1,642,450.00    บ.คาลาริตัส จก.          1,632,400.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 97/60 ลว. 3 พค. 60

บ.เอ็นแอนด์เอฯ จก.      1,612,383.- บ.เอ็นแอนด์เอฯ จก.      1,612,383.- ถูกต้อง

2. เครื่องทําน้ําเย็น 2 องศาเซลเซียส

ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ตัน ชนิดระบาย บ.วินเนอร์วิชั่น จก.       5,997,350.-
ความร้อนด้วยอากาศ                               1 เครื่อง 6,000,000.00    6,000,000.00    บ.แอฟฟินิเท็ค จก.        5,992,000.- บ.แอฟฟินิเท็ค จก.        5,992,000.-     "                    " ส. 98/60 ลว. 3 พค. 60
3. เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงพร้อมหัวฉีด          1  ชุด 1,300,000.00    1,300,000.00    บ.วินเนอร์วิชั่น จก.       1,298,000.-

บ.แอฟฟินิเท็ค จก.        1,294,700.- บ.แอฟฟินิเท็ค จก.        1,294,700.-     "                    "     "                    "

3 1. เครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้า สอบราคา บจก.วินเนอร์ วิชั่น             57,750.-
ชนิดแนวนอนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ                 1  ชุ 55,100.00        55,100.00        บจก.แอฟฟินิเท็ค              55,100.- บจก.แอฟฟินิเท็ค               55,100. ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 99/60 ลว. 3 พค. 60
2. เครื่องฉีดน้ําและพ่นยาฆ่าเชื้อชนิดสามสูบ หจก.ศิลปอิเล็คทริค         260,973.- หจก.ศิลปอิเล็คทริค         260,973.- ถูกต้อง ส. 101/60 ลว. 3 พค. 60
ชนาดไม่น้อยกว่า 2400 ลิตร/ชั่วโมง                 3 เครื 261,000.00       261,000.00      นายวิทวัสฯ                    260,010.-
3. เครื่องยิงวัวให้สลบด้วยลม                         1 
เครื่อง

781,000.00       781,000.00      บจก.วินเนอร์ วิชั่น          780,000.-

บจก.แอฟฟินิเท็ค             778,960. บจก.แอฟฟินิเท็ค             778,960.    "                         " ส. 99/60 ลว. 3 พค. 60

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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
4. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด                     1 ระบ 516,500.00       516,500.00      บจก.จาดาฯ                   515,312. บจก.จาดาฯ                   515,312. ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส.100/60 ลว. 3 พค. 60

หจก.ศิลปอิเล็คทริค         550,000.- ถูกต้อง

4 1. มอนทาไนด์ ISA 70 VG                        1,400  ก 3,145,800.00    3,145,800.00    e-bidding บ.รีเนาน์ฯ                  3,025,960.- บ.รีเนาน์ฯ                  3,025,960.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส.102/60 ลว. 16 พค. 60

บ.เอ็นแอนด์เอฯ          3,085,880.- ถูกต้อง

5 1. เครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กก.         2  ค. 124,120.00       124,120.00      ตกลงราคา บ.เอ.เอ็มเอ็นจิเนียริ่งฯ     124,120.- บ.เอ.เอ็มเอ็นจิเนียริ่งฯ     124,120.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส.103/60 ลว. 16 พค. 60

บ.มาร์เซลโล่ จก.            138,030.- ถูกต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 วัสดุสํานักงาน จํานวน                           2  รายการ 34,721.50        34,721.50 ตกลงราคา บ.เพอร์เฟคฯ                  34,721.5 บ.เพอร์เฟคฯ                  34,721.5 รายละเอียดถูกต้อง บซ. 106/60 ลว. 1 พค. 60

2 สารขจัดและปัองกันตะกรัน                        20  ถัง 120,000.00       120,000.00 ตกลงราคา บ.รีเสริช โปรดักส์ฯ           120,000. บ.รีเสริช โปรดักส์ฯ           120,000. รายละเอียดถูกต้อง บซ. 107/60 ลว. 3 พค. 60

3 วัสดุโรงงาน,อะไหล่และก่อสร้าง                13 รายการ 208,648.00       208,648.00 ตกลงราคา ร้าน ช.นานาภัณฑ์          208,648.- ร้าน ช.นานาภัณฑ์          208,648.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 108/60 ลว. 11 พค. 60

4 น้ํามันดีเซล                                          15,000 ลิ 375,570.00       375,570.00 กรณีพิเศษ ปตท.                            375,570 ปตท.                            375,570 ตาม มติ ครม. บซ. 109/60 ลว. 15 พค. 60

5 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                                30 ,000 ลิต 447,474.00       447,474.00 กรณีพิเศษ ปตท.                             447,47 ปตท.                           447,474. ตาม มติ ครม. บซ. 110/60 ลว. 18 พค. 60

6 วัสดุโรงงาน                                            6 รายก 287,380.00       287,380.00 ตกลงราคา ห้างฯพิมพ์ตะวัน            287,380.- ห้างฯพิมพ์ตะวัน            287,380.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 111/60 ลว. 26 พค. 60

7 วัสดุอะไหล่,เชื้อเพลิง                              15 รายกา 119,270.00       119,270.00 ตกลงราคา ร้านถาวรฯ                     119,270 ร้านถาวรฯ                     119,270. รายละเอียดถูกต้อง บซ. 112/60 ลว. 26 พค. 60

8 วัสดุโรงงาน                                            6 รายก 87,549.75        87,549.75 ตกลงราคา บ.เพอร์เฟคฯ                  87,549.7 บ.เพอร์เฟคฯ                  87,549.7 รายละเอียดถูกต้อง บซ. 113/60 ลว. 26 พค. 60

9 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                              20 ,000 ลิตร 298,316.00       298,316.00 กรณีพิเศษ ปตท.                            298,316 ปตท.                            298,316 ตาม มติ ครม. บซ. 114/60 ลว. 30 พค. 60

10 วัสดุโรงงาน                                          5  รายก 179,750.00       179,750.00 ตกลงราคา ร้านธนาพาณิชย์            179,750.- ร้านธนาพาณิชย์            179,750.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 115/60 ลว. 30 พค. 60

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 133,750.00    133,750.00    ตกลงราคา บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 31/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  133,750.00 บาท เป็นเงิน  133,750.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

2 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 4 รายการ 481,767.50    481,767.50    ตกลงราคา บจก. เพรสซิเด้นท์ อินโนเวทีฟ บจก. เพรสซิเด้นท์ อินโนเวทีฟ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 32/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  481,767.50 บาท เป็นเงิน  481,767.50 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

3 จ้างพิมพ์แผ่นพับ 72,760.00     72,760.00     ตกลงราคา หจก. วนิดาการพิมพ์ หจก. วนิดาการพิมพ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   72,760.00 บาท เป็นเงิน   72,760.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

4 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 2 คัน 7,790.00       7,790.00       ตกลงราคา ร้านแสงอรุณการไฟฟ้า ร้านแสงอรุณการไฟฟ้า ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 36/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  7,790.00 บาท เป็นเงิน  7,790.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

5 ซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนพร้อม 151,500.00    151,500.00    ตกลงราคา หจก. ภัทรธิรา หจก. ภัทรธิรา ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2560 (สทช.)

กระเช้าฯ จํานวน 1 คัน งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  151,500.00 บาท เป็นเงิน  151,500.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

6 ซ่อมตู้แช่ 2 - 8 องศาเซลเซียส 4,800.00       4,800.00       ตกลงราคา นายมนตรี จารุเกียรติ นายมนตรี จารุเกียรติ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 38/2560 (สทช.)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2560



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2560

จํานวน 1 ตู้ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  4,800.00 บาท เป็นเงิน  4,800.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

7 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 4 คัน 86,660.00     86,660.00     ตกลงราคา ร้านลพบุรีหล่อยาง ปากช่อง ร้านลพบุรีหล่อยาง ปากช่อง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  86,660.00 บาท เป็นเงิน  86,660.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

8 ซ่อมตู้แช่ จ.เพชรบุรี จํานวน 1 ตู้ 11,235.00     11,235.00     ตกลงราคา บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 40/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  11,235.00 บาท เป็นเงิน  11,235.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


