
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 คาลฟ ซีรั่ม                                  30000 ลิตร 22,662,600.00     22,662,600 e-bidding บ.แบงเทรดด้ิง 1992 จก.      22,534,200.- บ.แบงเทรดด้ิง 1992 จก.      22,534,200.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 27/61 ลว .6 มีค. 61

บ.วินเนอรวิชั่น จก.              22,630,500.- พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

2 Eagle's MEM "Nissui" No.1             150  ขวด 304,950.00     304,950.00 เจาะจง บ.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณฯ     304,950.- บ.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณฯ     304,950.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 28/61 ลว .15 มีค. 61

บ.นาโนเทค อินเตอรฯ              321,000.- พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง

(2) (ข)

3 ไนโตรเจนเหลว                          180,400 ลิตร 1,337,684.00   1,337,684.00 วิธีคัดเลือก บ. แฟรแอนดเฟรนดฯ           1,337,684.04 บ. แฟรแอนดเฟรนดฯ           1,337,684.04 ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 29/61 ลว .15 มีค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 55 (2)

4 1. ไขไกฟกปลอดเช้ือเฉพาะสายพันธุตัวผู            1,000  ฟอง 577,000.00     577,000.00 วิธีคัดเลือก บ.ไทยเอสพีเอฟ จก.                   250,000.- บ.ไทยเอสพีเอฟ จก.                   250,000.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 30/61 ลว .15 มีค. 61

บ.เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่งฯ จก            577,000.- พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1)(ข)

2. ไขไกฟกปลอดเช้ือเฉพาะสายพันธุตัวเมีย          5,000  ฟอง 1,250,000.00      1,250,000.00 บ.ไทยเอสพีเอฟ จก.                 1,250,000.- บ.ไทยเอสพีเอฟ จก.                 1,250,000.-

บ.เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่งฯ จก         2,885,000.-

5 1. เครื่องกวนสารละลาย (Magnetic Stirrer) 

ขนาดไมนอยกวา 40 ลิตร                 1 เครื่อง 155,000.00     155,000.00 e-bidding หจก.ซายนออนแอสโซซิเอท      155,936.- หจก.ซายนออนแอสโซซิเอท      155,936.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 31/61 ลว .15 มีค. 61

บ.มิตรซายนเอ็นจิเนียริ่ง            155,000.- พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

2. เครื่องนึ่งฆาเชื้ออัตโนมัติ ขนาดไมนอยกวา

98 ลิตร                                        5 เครื่อง 2,250,000.00   2,250,000.00 หจก.พี.เคเทคเอ็นจิเนียร่ิง         2,300,000.-

หจก.ซายนออนแอสโซซิเอท      2,249,675.- หจก.ซายนออนแอสโซซิเอท      2,249,675.-

3. ตูเพาะเชื้อ (Incubator) ขนาดไมนอยกวา

500 ลิตร                                                2 เครื่อง 1,177,000.00   1,177,000.00 หจก.พี.เคเทคเอ็นจิเนียร่ิง         1,200,000.-

หจก.ซายนออนแอสโซซิเอท      1,176,893.- หจก.ซายนออนแอสโซซิเอท      1,176,893.-

6 1. ขวดพลาสติกเก็บแอนติเจน e-bidding บ.แบงเทรดด้ิง 1992 จก.         2,095,060.- บ.แบงเทรดด้ิง 1992 จก.         2,095,060.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 32/61 ลว .19 มีค. 61

ในไนโตรเจนเหลว ขนาด 1000 มล.         200 ขวด 2,097,200.00      2,097,200.00 บ.วินเนอรวิชั่น จก.                 2,096,800.- พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

7 ขวดพลาสติกสําหรับบรรจุวัคซีน ขนาด 150 มล. e-bidding ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 33/61 ลว. 21 มีค. 61

พิมพฉลากขางขวดพรอมจุกยางปดขวดวคัซีน พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

ชนิดน้ํามันขนาด 20 มม.                800,000 ชุด 9,800,000.00   9,800,000 บ.ภาวิวัฒน จก.                     9,736,000.- บ.ภาวิวัฒน จก.                     9,736,000.-

8 หญาแหงอัดฟอน                          48,000 ฟอน 297,120.00     297,120.00     เจาะจง หจก.จุฬาปศุสัตว                     297,120.- หจก.จุฬาปศุสัตว                     297,120.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 34/61 ลว. 26 มีค. 61

น.ส.สิร ิ                                 300,000.- พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน มีนาคม  2561

                    สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว กรมปศุสัตว



แบบ สขร. 1
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9 1. อุปกรณดูดจายสารละลายชนิดปรับ เจาะจง บ.ไบโอลาสโก จก.                      43,335.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

ปริมาตรไดขนาด 100-1000 ไมโครลิตร      3 อัน 28,890.00       28,890.00       บ.อาฟเตอรแล็บ จก.                   28,890.- บ.อาฟเตอรแล็บ จก.                   28,890.- พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) สญ. 35/61 ลว. 27 มีค. 61

2. อุปกรณดูดจายสารละลายชนิดปรับ บ.ไบโอลาสโก จก.                     28,890.-

ปริมาตรไดขนาด 0.2-2.0 ไมโครลิตร         2 อัน บ.อาฟเตอรแล็บ จก.                   21,400.- บ.อาฟเตอรแล็บ จก.                   21,400.-       "                    "

3. อุปกรณดูดจายสารละลายชนิดปรับ บ.ไบโอลาสโก จก.                      43,335.-

ปริมาตรไดขนาด 0.2-20 ไมโครลิตร          3 อัน บ.อาฟเตอรแล็บ จก.                   32,100.- บ.อาฟเตอรแล็บ จก.                   32,100.-

4. อุปกรณดูดจายสารละลายชนิดปรับ บ.พี.อินเตอรเทรด จก.                 19,260.- บ.พี.อินเตอรเทรด จก.                 19,260.- สญ. 36/61 ลว. 27 มีค. 61

ปริมาตรไดขนาด 10-100 ไมโครลิตร         2 อัน บ.ควอลิฟาย กรุป จก.                  32,000.-

5. อุปกรณดูดจายสารละลายชนิดปรับ บ.พี.อินเตอรเทรด จก.                 19,260.- บ.พี.อินเตอรเทรด จก.                 19,260.-       "                    "

ปริมาตรไดขนาด 20-200 ไมโครลิตร         2 อัน บ.ควอลิฟาย กรุป จก.                 32,000.-

6. เครื่องดูดจายสารละลายแบบไฟฟา        5  ค. บ.แล็บ ลีดเดอร จก.                    68,480.-

บ.มีท เทคโนโลยี จก.                 61,257.50 บ.มีท เทคโนโลยี จก.               61,257.50 สญ. 37/61 ลว. 27 มีค. 61

7. อุปกรณดูดจายสารละลายแบบ 8 ชอง บ.พี.อินเตอรเทรด จก.                 50,000.- บ.พี.อินเตอรเทรด จก.                 50,000.- สญ. 36/61 ลว. 27 มีค. 61

ชนิดปรับปริมาตรไดขนาด 5-50 ไมโครลิตร   2 อัน บ.ควอลิฟาย กรุป จก.                 56,000.-

8. อุปกรณดูดจายสารละลายแบบ 12 ชองชนิด บ.พี.อินเตอรเทรด จก.                 50,000.- บ.พี.อินเตอรเทรด จก.                 50,000.-       "                    "

ปรับปริมาตรไดขนาด 50-300 ไมโครลิตร    2 อัน บ.ควอลิฟาย กรุป จก.                 60,000.-

9. อุปกรณดูดจายสารละลายแบบ 12 ชองชนิด บ.พี.อินเตอรเทรด จก.                 56,000.- บ.พี.อินเตอรเทรด จก.                 56,000.-       "                    "

ปรับปริมาตรไดขนาด 5-50 ไมโครลิตร       2 อัน บ.ควอลิฟาย กรุป จก.                 60,000.-

8 1. ตูเยน็ควบคุมอุณหภูมิ 2-15 องศาเซลเซียส e-bidding บ. จรัญเอสโซซิเอท จก.              556,400.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

ขนาดไมนอยกวา 500 ลิตร                       2  ตู 700,000.00     700,000.00 บ. กิบไทย จก.                          486,000.- บ. กิบไทย จก.                          486,000.- พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) สญ. 38/61 ลว. 30 มีค. 61

บ.เอส เอ็น พี ไซแอนติฟคฯ         612,040.-

2.. ตูแชแข็ง -20 ถึง -40 องศาเซลเซียส ขนาด หจก. พี.เค.เทค-เอ็นจิเนียริ่ง         500,000.-

ไมนอยกวา 500 ลิตร                            1 เครื่อง 500,000.00     500,000.00     หจก. ซายน ออน แอสโซซิเอท      499,904.- หจก. ซายน ออน ฯ ลดราคาเหลือ 499,690.- สญ. 39/61 ลว. 30 มีค. 61

3. ตูแชแข็ง -80 องศาเซลเซียส ขนาดไมนอยกวา หจก. พี.เค.เทค-เอ็นจิเนียริ่ง       2,600,000.-

800 ลิตร แบบยืน                               2  เครื่อง 2,600,000.00   2,600,000.00   หจก. ซายน ออน แอสโซซิเอท     2,599,993.- หจก. ซายน ออนฯลดราคาเหลือ 2,599,565.-        "                    "

9 1. ขวดแกวบรรจุน้ํายาละลายวัคซีนกาฬโรคเปด สญ. 41/61 ลว. 30 มีค. 61

ขนาดบรรจุ 100 มล. พรอมจุกยาง

และฝาแคปอลูมิเนียม                   300,000  ชุด

10 รถจักรยานยนตขนาด 110 ซีซ.ี 

แบบเกียรธรรมดา                                2  คนั 74,000.00       74,000.00       เจาะจง หจก.ทวียนต ทวีกิจ                     74,000.- หจก.ทวียนต ทวีกิจ                     74,000.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 42/61 ลว. 30 มีค. 61
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พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

10 นํ้ามันเตาชนิดท่ี 1                         15,000 ลิตร 244,602.00     244,602.00     เฉพาะเจาะจง ปตท.                                    244,602.- ปตท.                                    244,602.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จาง บซ.55/61  ลว. 15 กพ. 61

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ซ)

11 นํ้ามันเตาชนิดท่ี 1                         15,000 ลิตร 239,787.00     239,787.00 เฉพาะเจาะจง ปตท.                                    239,787.- ปตท.                                    239,787.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จาง บซ.56/61  ลว. 19 กพ. 61

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ซ)



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธี รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ซื้อหรือจาง ซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางพนกําจัดเชื้อดวยไฮโดรเจนเปอร 1,232,010.00  1,232,010.00  ประกวดราคา บจก. สตีด จํากัด บจก. ดีซีเอส โซลูชั่น ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขที่ 19/2561 (สทช.)

ออกไซดชนิดความเขมขนไมเกิน 10% อิเล็กทรอนิกส ราคาที่เสนอ  1,228,000.00 บาท ราคาที่เสนอ  1,210,000.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) ลงวันที่  8 มีนาคม 2561

จํานวน 2 รายการ (e-bidding) บจก. ดีซีเอส โซลูชั่น และระเบียบฯ ขอ 31

งบป 2561 ราคาที่เสนอ  1,210,000.00 บาท 

2 ซอมรถตรวจการ ทะเบียน กจ-6688 6,061.55        6,061.55        เฉพาะเจาะจง บจก. โตโยตาเขาใหญ บจก. โตโยตาเขาใหญ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 20/2561 (สทช.)

นครราชสีมา จํานวน 1 คัน งบป 2561 ราคาที่เสนอ  6,061.55 บาท เปนเงนิ  6,061.55 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  16 มีนาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

3 ซอมเครื่องทําน้ําเยน็ ขนาดไมนอยกวา 81,378.85      81,378.85      เฉพาะเจาะจง บจก. เอบีแอนดดี คูลลิ่ง บจก. เอบีแอนดดี คูลลิ่ง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 21/2561 (สทช.)

150 ตัน จํานวน 1 เครื่อง งบป 2561 ราคาที่เสนอ  81,378.85 บาท เปนเงิน  81,378.85 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  22 มีนาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

4 จางพิมพฉลากสติกเกอร จํานวน 4 425,280.00     425,280.00     เฉพาะเจาะจง บจก. ซีเอ็มวายเจ บจก. ซีเอ็มวายเจ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 22/2561 (สทช.)

รายการ งบป 2561 ราคาที่เสนอ  425,280.00 บาท เปนเงิน  425,280.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  26 มีนาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

5 ซอมรถแทรกเตอรลอยาง จํานวน 1 คัน 6,060.00        6,060.00        เฉพาะเจาะจง รานแสงอรุณการไฟฟา รานแสงอรุณการไฟฟา ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 23/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ  6,060.00 บาท เปนเงนิ  6,060.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  26 มีนาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

6 ซอมเครื่องอานผล Elisa จํานวน 5,350.00        5,350.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชั่น บริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชั่น ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 24/2561 (สทช.)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

วันที่   30  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2561



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธี รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ซื้อหรือจาง ซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

วันที่   30  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2561

1 เครื่อง งบป 2561 ราคาที่เสนอ  5,350.00 บาท เปนเงนิ  5,350.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  29 มีนาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79


