
แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1. โซเดียมไบคาร์บอเนต หรือโซเดียมไฮ e-bidding หจก.โกลบอล               2,449,230. หจก.โกลบอล               2,449,230. ราคาต่ําสุด, ส. 104/60 ลว. 14 มิย. 60

โดรเจนคาร์บอเนต                                3,500  กก 2,449,230.00    2,449,230.00    บ.หนึ่งตะวันฯ             2,134,650.- รายละเอียดถูกต้อง

2. โซเดียม ไฮดรอกไซด์เพลเลต              1,600  กก. หจก.โกลบอล               1,075,136. หจก.โกลบอล               1,075,136. ราคาเท่าวงเงิน.         "                    "

รายละเอียดถูกต้อง

2 1. กระต่ายสําหรับผลิตวัคซีน                     600  ตัว 480,000.00       480,000.00      ตกลงราคา นายเสน่ห์ ม่วงกล่อม      480,000.- นายเสน่ห์ ม่วงกล่อม      480,000.- ราคาต่ําสุด, ส. 105/60 ลว. 16 มิย. 60

นายดิเรก สุวรรณฤทธิ์     660,000.- รายละเอียดถูกต้อง

น.ส.ชไมพร อิ่มรอด         570,000.-

3 1. อาหารกระต่ายสําเร็จชนิดเม็ด              375  ถุง 146,250.00       146,250.00      ตกลงราคา หจก. จุฬาปศุสัตว์           146,250.- หจก. จุฬาปศุสัตว์           146,250.- ราคาต่ําสุด, ส. 106/60 ลว. 21 มิย. 60
หจก.เมดิฟีด                  157,500.- รายละเอียดถูกต้อง

4 1. ไส้กรองเมมเบรนสําหรับกรองน้ํายาเคมี

ขนาด 0.45 ไมครอนยาว 53/8 นิ้ว              80  อัน 535,000.00       535,000.00 e-bidding บ.รีเนาน์ฯ                    535,000.- บ.รีเนาน์ฯ                    535,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 107/60 ลว. 27 มิย. 60

2. ไส้กรองอากาศสําหรับถังเพาะเลี้ยงเซลล์ บ.แอฟฟินิเท็คฯ          1,933,000.- บ.แอฟฟินิเท็คฯ          1,933,000.- ถูกต้อง

และเชื้อไวรัส                                          200  อั 1,933,600.00    1,933,600.00 บ.วินเนอร์ วิชั่น          1,933,600.-

3. ไส้กรองอากาศชนิด Air Filter Cartridge for บ.แอฟฟินิเท็คฯ          1,058,700.- บ.แอฟฟินิเท็คฯ          1,058,700.-          "                   " ส. 108/60 ลว. 27 มิย. 60

Fermentor 50 และ 500 ลิตร                    60  อัน 1,059,000.00    1,059,000.00 บ.วินเนอร์ วิชั่น          1,058,940.-

4. ไส้กรองอากาศชนิด Over Flow ของถังเพาะ บ.แอฟฟินิเท็คฯ              479,940.- บ.แอฟฟินิเท็คฯ              479,940.-          "                   "          "                   "

ขนาด 5000 ลิตร                                    15  อัน 480,000.00       480,000.00 บ.วินเนอร์ วิชั่น              480,000.-

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 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. ไส้กรองอากาศชนิด Air Filter Cartridge for บ.แอฟฟินิเท็คฯ              357,300.- บ.แอฟฟินิเท็คฯ              357,300.- ราคาต่ําสุด, ส. 108/60 ลว. 27 มิย. 60

Fermentor 5000 ลิตร                            30 อัน 357,450.00       357,450.00 บ.วินเนอร์ วิชั่น              357,400.- รายละเอียดถูกต้อง

6. ไส้กรองเมมเบรนสําหรับกรองน้ํายาเคมี

ขนาด 0.2 ไมครอน ยาว 10 นิ้ว                 25 อัน 173,875.00       173,875.00 บ.รีเนาน์ฯ                    173,875.- บ.รีเนาน์ฯ                    173,875.- รายละเอียดถูกต้อง ส. 107/60 ลว. 27 มิย. 60

7. ไส้กรองเมมเบรนสําหรับกรองน้ํายาเคมี ขนาด

0.2 ไมครอน ยาว 20 นิ้ว                          30 อัน 288,900.00       288,900.00      บ.รีเนาน์ฯ                     288,900. บ.รีเนาน์ฯ                     288,900.-         "                   "          "                   "

8. ไส้กรองเมมเบรนสําหรับกรองน้ํายาเคมี

ขนาด 0.2 ไมครอน ยาว 30 นิ้ว             200 อัน 3,787,800.00    3,787,800.00 บ.รีเนาน์ฯ                    3,787,800 บ.รีเนาน์ฯ                    3,787,800         "                   "          "                   "

9. ไส้กรองเมมเบรนสําหรับกรองน้ํายาเคมี ขนาด

0.45 ไมครอน ยาว 20 นิ้ว                        40 อัน 436,560.00       436,560.00 บ.รีเนาน์ฯ                     445,120. บ.รีเนาน์ฯ                     445,120.-         "                   "          "                   "

10. ไส้กรองเมมเบรนสําหรับกรองกากเซลล์และ

น้ําไวรัส ขนาด 2.0 ไมครอน ยาว 30 นิ้ว    200 อัน 2,140,000.00    2,140,000.00 หจก.โกลบอลฯ            2,140,000.- หจก.โกลบอลฯ            2,140,000.-          "                   " ส. 109/60 ลว. 27 มิย. 60

11. ไส้กรองเมมเบรนสําหรับกรองน้ํายาเคมี ขนาด

0.45 ไมครอน ยาว 30 นิ้ว                       400  อัน 5,884,800.00    5,884,800.00 บ.รีเนาน์ฯ                  5,885,000.- บ.รีเนาน์ฯ                  5,885,000.-          "                   " ส. 107/60 ลว. 27 มิย. 60

12. ไส้กรองอากาศชนิด Disposable filter ขนาด

0.2 ไมครอน                                          300 อัน 130,005.00       130,005.00 หจก.โกลบอลฯ                130,005 หจก.โกลบอลฯ                130,005          "                   " ส. 109/60 ลว. 27 มิย. 60

13. ไส้กรองอากาศชนิด PVA filter cartridge CF 50

จํานวน                                                  15  อั 216,675.00       216,675.00 บจก.บี.โอ.เอสฯ             216,675.- ยกเลิก

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 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. ไส้กรองอากาศชนิด PVA filter cartridge CF 250

จํานวน                                                  15  อั 353,100.00       353,100.00 บจก.บี.โอ.เอสฯ             353,100.- ยกเลิก

15. ไส้กรองอากาศ ขนาด 1.2 ไมครอน        20 อัน 112,600.00       112,600.00 บ.แอฟฟินิเท็คฯ              112,540.- บ.แอฟฟินิเท็คฯ              112,540.- ราคาต่ําสุด, ส. 108/60 ลว. 27 มิย. 60

บ.วินเนอร์ วิชั่น             112,580..- รายละเอียดถูกต้อง

16. ไส้กรองน้ําขนาด 0.2 ไมครอน ยาว 20 นิ้ว บ.แอฟฟินิเท็คฯ              267,400.- บ.แอฟฟินิเท็คฯ              267,400.-          "                   "          "                   "

จํานวน                                                   20 อั 267,500.00       267,500.00 บ.วินเนอร์ วิชั่น              267,500.-

17. ไส้กรองน้ํา ขนาด 1 ไมครอน ยาว 20 นิ้ว

จํานวน                                                   10 อั 5,457.00          5,457.00 ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก

18. ไส้กรองน้ํา ขนาด 5 ไมครอน ยาว 20 นิ้ว

จํานวน                                                   10 อั 5,992.00          5,992.00 ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก

19. ไส้กรองหยาบ 3 ไมครอนขนาด 10 นิ้ว

จํานวน                                                   30  อั 18,900.00        18,900.00 ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก

20. ไส้กรองคาร์บอน ขนาด 10 นิ้ว สําหรับ

ผลิตน้ํา RO                                             12  อั 9,240.00          9,240.00 ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก

21. ไส้กรองเรซิ่น ขนาด 10 นิ้ว สําหรับ

ผลิตน้ําRO                                             12  อัน 10,020.00        10,020.00 ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก

22. ไส้กรองอากาศ ขนาด 0.2 ไมครอน สําหรับ บ.แอฟฟินิเท็คฯ              187,200.- บ.แอฟฟินิเท็คฯ              187,200.- ราคาต่ําสุด, ส. 108/60 ลว. 27 มิย. 60

เครื่องเฟอร์เมนเตอร์ Biofio 610               25  อัน 187,250.00       187,250.00 บ.วินเนอร์ วิชั่น              187,225.- รายละเอียดถูกต้อง

23. ไส้กรองอากาศ ขนาด 1.2 ไมครอน สําหรับ บ.แอฟฟินิเท็คฯ              169,950.- บ.แอฟฟินิเท็คฯ              169,950.-          "                   "          "                   "

เครื่องเฟอร์เมนเตอร์ Biofio 610               25  อัน 170,000.00       170,000.00 บ.วินเนอร์ วิชั่น              170,000.-

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 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. อาหารสุกรเล็ก (นน. 15-30 กก.) ตกลงราคา  บ.โอเวอร์ออล ฯ             150,480.  บ.โอเวอร์ออล ฯ             150,480. ราคาต่ําสุด, ส. 110 /60 ลว. 30 มิย. 60

ชนิดสําเร็จรูป                                            150,480.00       150,480.00      นางอังกาบ ปลั่งดี           151,920.- รายละเอียดถูกต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 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 ซ่อมเครื่องทําแห้งวัคซีน  (2) 1,739,285.00 1,739,285.00 สอบราคา บจก. ซีเทค โซลูชั่น บจก. ซีเทค โซลูชั่น ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 33/2560 (สทช.)

จํานวน 1 เครื่อง งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   1,696,485.00 บาท เป็นเงิน   1,696,485.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

บจก. ซินเทค อินโนเวชั่น ข้อ 20

ราคาที่เสนอ   1,712,000.00 บาท

2 ซ่อมเครื่องบรรจุน้ํายาละลายเคซิโตนฯ 373,430.00    373,430.00    ตกลงราคา หจก. ซายน์ออนแอสโซซิเอท หจก. ซายน์ออนแอสโซซิเอท ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 34/2560 (สทช.)

จํานวน 1 เครื่อง งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   373,430.00 บาท เป็นเงิน   373,430.00 บาท 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

3 ซ่อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฯ 470,800.00    470,800.00    ตกลงราคา บจก. อาชา เพาเวอร์ แพลนท์ บจก. อาชา เพาเวอร์ แพลนท์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 35/2560 (สทช.)

จํานวน 1 เครื่อง งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   470,800.00 บาท เป็นเงิน   470,800.00 บาท 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

4 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ 346,567.65    346,567.65    ตกลงราคา บจก. จาดาเทคนิคคอล ซัพพลาย บจก. จาดาเทคนิคคอล ซัพพลาย ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 36/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   346,567.65 บาท เป็นเงิน   346,567.65 บาท 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

5 ซ่อมลิฟท์ (Elevator) ขนาดบรรทุก 332,930.50    332,930.50    ตกลงราคา บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไท บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 37/2560 (สทช.)

15 คนฯ  จํานวน 1  เครื่อง งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   332,930.50 บาท เป็นเงิน   332,930.50 บาท 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

6 ซ่อมระบบอากาศห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 74,760.90     74,760.90     ตกลงราคา บจก. เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม บจก. เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 41/2560 (สทช.)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2560



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2560

จํานวน 1 ระบบ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   74,760.90 บาท เป็นเงิน   74,760.90 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

7 ซ่อมตู้แช่ ปศจ.สระบุรี จํานวน 1 ตู้ 6,000.00       6,000.00       ตกลงราคา นายปรีชา  พานทอง นายปรีชา  พานทอง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   6,000.00 บาท เป็นเงิน   6,000.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

8 จ้างพิมพ์ฉลากสติกเกอร์วัคซีน 10,000.00     10,000.00     ตกลงราคา บจก. ซีเอ็มวายเจ บจก. ซีเอ็มวายเจ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2560 (สทช.)

แอนแทรกซ์ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   10,000.00 บาท เป็นเงิน   10,000.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

9 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 4 รายการ 26,707.20     26,707.20     ตกลงราคา บจก. ปากช่อง-ธีระบริการ บจก. ปากช่อง-ธีระบริการ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 44/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   26,707.20 บาท เป็นเงิน   26,707.20 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

10 ซ่อมรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 17,903.24     17,903.24     ตกลงราคา บจก. เทพนครคาร์ บจก. เทพนครคาร์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 45/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   17,903.24 บาท ราคาที่เสนอ   17,903.24 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

11 ซ่อมรถบรรทุกตักหน้าขุดหลังฯ 20,865.00     20,865.00     ตกลงราคา ร้านภัทรภร เซลแอนด์เซอร์วิส ร้านภัทรภร เซลแอนด์เซอร์วิส ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 46/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   20,865.00 บาท ราคาที่เสนอ   20,865.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

12 ซ่อมเตาเผาซากสัตว์และของเสียฯ 44,400.00     44,400.00     ตกลงราคา ร้านเบสท์ ซัพพลาย ร้านเบสท์ ซัพพลาย ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   44,400.00 บาท ราคาที่เสนอ   44,400.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

13 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 4 รายการ 32,517.30     32,517.30     ตกลงราคา หจก. ศิลปอิเล็คทริค หจก. ศิลปอิเล็คทริค ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 48/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   32,517.30 บาท ราคาที่เสนอ   32,517.30 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

14 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 1 คัน 8,830.00       8,830.00       ตกลงราคา ร้านแสงอรุณการไฟฟ้า ร้านแสงอรุณการไฟฟ้า ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 49/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ   8,830.00 บาท ราคาที่เสนอ   8,830.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


