
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซาโปนิน                                              130  กก. 1,196,955.50   1,196,955.50   e-bidding บ.เอ็นแอนดเอ ฯ                 1,154,530.- บ.เอ็นแอนดเอ ฯ                 1,154,530.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 43/61 ลว. 3 เมย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

1 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 13,000 บีทียู    115,000.00     115,000.00 e-bidding บ. บริบูรณกิจ 1988 จก.             105,500.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

จํานวน  5  เครื่อง หจก.ที เค แอร                          93,000.- หจก.ที เค แอร                          93,000.- พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) ส. 45/61 ลว. 9 เมย. 61

บ. เฮงสูง จํากัด                        100,580.-

บ.เอเชียอินเตอรฯ จก.               105,000.-

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 18000 บีทียู        85,800.00       85,800.00 บ. บริบูรณกิจ 1988 จก.               78,600.-

จํานวน  3  เครื่อง หจก.ที เค แอร                          70,200.- หจก.ที เค แอร                          70,200.-        "            "

บ. เฮงสูง จํากัด                         73,830.-

บ.เอเชียอินเตอรฯ จก.                75,000.-

3.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 24000 บีทียู   4 ค. 129,600.00     129,600.00 บ. บริบูรณกิจ 1988 จก.              116,400.-

หจก.ที เค แอร                          106,400.- หจก.ที เค แอร                          106,400.-        "            "

บ. เฮงสูง จํากัด                        119,840.-

บ.เอเชียอินเตอรฯ จก.               127,200.-

4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 26000 บีทียู      651,600.00     651,600.00 บ. บริบูรณกิจ 1988 จก.              653,400.-

จํานวน  18 เครื่อง หจก.ที เค แอร                          601,200.-

บ. เฮงสูง จํากัด                        548,910.- บ. เฮงสูง จํากัด                        548,910.- ส. 44/61 ลว. 9 เมย. 61

บ.เอเชียอินเตอรฯ จก.               623,700.-

5. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 36000 บีทียู      329,000.00     329,000.00 บ. บริบูรณกิจ 1988 จก.              291,900.-

จํานวน  7  เครื่อง หจก.ที เค แอร                         275,800.- หจก.ที เค แอร                         275,800.- ส. 45/61 ลว. 9 เมย. 61

บ. เฮงสูง จํากัด                         307,839.-

บ.เอเชียอินเตอรฯ จก.                309,750.-

4 1. กลองกระดาษบรรจุวัคซีนกาฬโรคเปด สเตรน Jansen e-bidding

ขนาด 200 โดส จํานวน 10 ขวด             60000 กลอง 134,820.00  134,820.00  บ.เพอรเฟคฯ จก.          134,820.- บ.เพอรเฟคฯ จก.          134,820.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 46/61 ลว. 9 เมย. 61

2. กลองกระดาษลูกฟูกบรรจุน้ํายาละลายวัคซีนกาฬโรคเปด พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

ขนาดบรรจุ 100 มล. จํานวน 10 ขวด      20000 กลอง 170,130.00  170,130.00  บ.เพอรเฟคฯ จก.          170,130.- บ.เพอรเฟคฯ จก.          170,130.-

3. กลองกระดาษบรรจุน้ํายาละลายวัคซีนรวมนิวคาสเซิล

และหลอดลมอักเสบฯ ขนาดบรร ุ5 มล.ฯ   100,000 กลอง 208,650.00  208,650.00  บ.เพอรเฟคฯ จก.          208,650.- บ.เพอรเฟคฯ จก.          208,650.-

4. กลองกระดาษบรรจุน้ํายาละลายวัคซีนฝดาษไก ขนาด

5 มล. จํานวน 10 ขวด                       5000 กลอง 10,432.50    10,432.50    บ.เพอรเฟคฯ จก.          10,432.50.- บ.เพอรเฟคฯ จก.          10,432.50.-

5. กลองกระดาษลูกฟูกบรรุวัควีนเฮโมรายิก เซฟติซีเมีย

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน เมษายน  2561

                    สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว กรมปศุสัตว
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ชนิดน้ํามันไทป B:2,5 ขนาด 30 โดสฯ        400 กลอง 15,200.00    15,200.00    บ.เพอรเฟคฯ จก.           15,194.- บ.เพอรเฟคฯ จก.           15,194.-

6. กลองกระดาษลูกฟูกบรรจุวัคซีนกาฬโรคเปด สเตรน

Jansen ขนาด 200 โดส จํานน 1000 ขวด   600 กลอง 28,697.40    28,697.40    บ.เพอรเฟคฯ จก.         28,697.40.- บ.เพอรเฟคฯ จก.         28,697.40.-

7. กลองกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นสําหรับบรรจุไขไกฟก

ปลอดเชื้อ                                       4000 กลอง 192,600.00  192,600.00  บ.เพอรเฟคฯ จก.          192,600.- บ.เพอรเฟคฯ จก.          192,600.-

1 1. อาหารไกไขอายุ 0-5 สัปดาห ชนิดสําเร็จรูป วิธคัีดเลือก บ. แอนเทค (2006) จก.             157,100.- บ. แอนเทค (2006) จก.             157,100.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 48/61 ลว. 20 เมย. 61

สําหรับเลี้ยงไกปลอดเชื้อ (พรอมบรรจุกลอง)     500  ถุง 157,100.00     157,100.00 หจก. โกลดวงิ ซัพพลายส         157,100.- พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1)(ก)

2. อาหารไกพันธุอายุ 5-19 สัปดาห ชนิดสําเร็จรูป บ. แอนเทค (2006) จก.             599,937.- บ. แอนเทค (2006) จก.             599,937.-

สําหรับเล้ียงไกปลอดเช้ือ (พรอมบรรจุกลอง)                  1,950 ถุง 599,995.50     599,995.50 หจก. โกลดวงิ ซัพพลายส        599,995.50

3. อาหารไกพันธุอายุ 20 สัปดาหข้ึนไปชนิดสําเร็จรูป บ. แอนเทค (2006) จก.            3,019,968.- บ. แอนเทค (2006) จก.            3,019,968.-

สําหรับเลี้ยงไกปลอดเชื้อ (พรอมบรรจุกลอง)     9,600 ถุง 3,019,968.00   3,019,968.00 หจก. โกลดวงิ ซัพพลายส         3,019,968.-

1 1. เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดาํ e-bidding บ.บริบูรณกิจฯ                          23,640.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

(18 หนา/นาท)ี                                       12  เครื่อง 39,600.00       39,600.00 บ.วิน วิน 25 โซลูชั่น                   29,880.- พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

บ. ออวิตา จก.                          36,000.-

บ. โอ.อี เทค จก.                        23,000.- บ. โอ.อี เทค จก.                        23,000.- ส. 49/61 ลว. 23 เมย. 61

บ. ใตฟา มอเตอรฯ                     34,800.-

หจก.วงศประยูร                         28,800.-

รานฉัตรกุญชร                          37,800.-

2. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 4,300.00        4,300.00 บ.บริบูรณกิจฯ                            3,840.-

(Ink Tank Printer)                              1 เครื่อง บ.วิน วิน 25 โซลูชั่น                    4,230.-

บ. ออวิตา จก.                           4,300.-

บ. โอ.อี เทค จก.                         4,300.-

บ. ใตฟา มอเตอรฯ                      4,000.-

หจก.วงศประยูร                          3,800.- หจก.วงศประยูร                          3,800.-

รานฉัตรกุญชร                            4,150.- ส. 50/61 ลว. 23 เมย. 61

3. เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สีแบบ Network บ.บริบูรณกิจฯ                             8,800.-

จํานวน                                                1  เครื่อง 12,000.00       12,000.00 บ.วิน วิน 25 โซลูชั่น                      8,790.- บ.วิน วิน 25 โซลูชั่น                      8,790.- ส. 51/61 ลว. 23 เมย. 61

บ. ออวิตา จก.                            12,000.-

บ. โอ.อี เทค จก.                           9,200.-

บ. ใตฟา มอเตอรฯ                        9,400.-

หจก.วงศประยูร                           9,800.-

รานฉัตรกุญชร                           11,500.-



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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                    สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

4. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล บ.บริบูรณกิจฯ                            39,800.-

จํานวน                                                2  เครื่อง 42,000.00       42,000.00 บ.วิน วิน 25 โซลูชั่น                     39,960.-

บ. ออวิตา จก.                           40,000.-

บ. โอ.อี เทค จก.                         32,500.- บ. โอ.อี เทค จก.                         32,500.- ส. 53/61 ลว. 23 เมย. 61

บ. ใตฟา มอเตอรฯ                      35,000.-

หจก.วงศประยูร                         35,400.-

รานฉัตรกุญชร                           40,200.-

5. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 บ.บริบูรณกิจฯ                           335,520.- บ.บริบูรณกิจฯ                           335,520.- ส. 52/61 ลว. 23 เมย. 61

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)                     24 เครื่อง 528,000.00     528,000.00 บ.วิน วิน 25 โซลูชั่น                   397,920.-

บ. ออวิตา จก.                             -

บ. โอ.อี เทค จก.                       350.000.-

บ. ใตฟา มอเตอรฯ                    412,800.-

หจก.วงศประยูร                             -

รานฉัตรกุญชร                         516,000.-

6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา บ.บริบูรณกิจฯ                            37,200.-

3000 ANSI LUMENS                          2  เครื่อง 66,000.00       66,000.00 บ.วิน วิน 25 โซลูชั่น                    33,800.-

บ. ออวิตา จก.                            58,000.-

บ. โอ.อี เทค จก.                        42,000.-

บ. ใตฟา มอเตอรฯ                     52,000.-

หจก.วงศประยูร                         31,400.- หจก.วงศประยูร                         31,400.-

รานฉัตรกุญชร                          59,800.-

1 วัสดุเคมีภัณฑและโรงงาน                 3  รายการ 126,600.00     126,600.00 เฉพาะเจาะจง รานอินเตอร เซอรวิส                   126,600.- รานอินเตอร เซอรวิส                   126,600.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 74/61 ลว. 3 เมย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

2 วัสดุเคมีภัณฑและโรงงาน                16 รายการ 43,337.20       43,337.20       รานเบสท ซัพพลาย                  43,337.20 รานเบสท ซัพพลาย                  43,337.20 ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 75/61 ลว. 3 เมย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

3 สายยางซิลิโคน                             7 รายการ              194,700.00     194,700         รานเอเคพาณิชย                       194,700.- รานเอเคพาณิชย                       194,700.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 76/61 ลว. 3 เมย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

4 1. 2-โบรโมเอททิล แอมโมเนียมฯ       1 รายการ 225,195.00     225,195.00 บ.พีที.วิชช่ัน จก.                       225,195.- บ.พีที.วิชช่ัน จก.                       225,195.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 77/61 ลว. 3 เมย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)
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5 อม็อคซี่ซิลลินไตรไฮเดรต                   1 รายการ 620,800.00     620,800.00 บ.ว.ีเวล อินเตอรเทรดฯ                620,800.- บ.ว.ีเวล อินเตอรเทรดฯ               620,800.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 78/61 ลว. 3 เมย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

6 นํ้ามันเตาชนิดท่ี 1                          20,000 ลิตร 330,416.00     330,416.00 ปตท.                                     330,416.- ปตท.                                     330,416.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จาง บซ.79/61  ลว. 4 เมย. 61

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ซ)

7 ยากําจัดปลวก                                 10 ขวด 22,200.00       22,200.00       บ.เพื่อนเกษตรฯ                          22,200.- บ.เพื่อนเกษตรฯ                          22,200.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 80/61 ลว. 10 เมย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

8 ทรปิโตส                                       1 รายการ 176,550.00     176,550         บ.แอฟฟนิเท็ค จก.                    176,550.- บ.แอฟฟนิเท็ค จก.                    176,550.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 81/61 ลว. 20 เมย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

9 เอทานอล 95%                                70  ปป 61,492.90       61,492.90       องคการสุราฯ                           61,492.90 องคการสุราฯ                           61,492.90 ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 82/61 ลว. 20 เมย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

10 วัสดุเคมีภัณฑและโรงงาน                  10 รายการ 67,945.00       67,945.00       รานเอเค พาณิชยภัณฑ                67,945.- รานเอเค พาณิชยภัณฑ                67,945.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 83/61 ลว. 20 เมย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

11 วัสดุการเกษตร                                3 รายการ 10,120.00       10,120.00       รานเอเค พาณิชยภัณฑ                10,120.- รานเอเค พาณิชยภัณฑ                10,120.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 84/61 ลว. 23 เมย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

12 วัสดุเคมีภัณฑและโรงงาน                  4 รายการ 35,875.00       35,875.00 รานเอส.พี อินเตอรเทรด               35,875.- รานเอส.พี อินเตอรเทรด               35,875.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จาง บซ.85/61  ลว. 25เมย. 61

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ซ)

13 วัสดุอะไหล                                    4 รายการ 305,000.00     305,000.00     รานไชยอิเล็กทริกซ                     305,000.- รานไชยอิเล็กทริกซ                     305,000.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 86/61 ลว. 30 เมย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

14 ทรปิโตส ฟอสเฟต บรอท                   1 รายการ 21,614.00       21,614.00       บ.เอส.เอ็ม เคมีคอลฯ จก.              21,614.- บ.เอส.เอ็ม เคมีคอลฯ จก.              21,614.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 87/61 ลว. 30 เมย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

15 นํ้ามันเตาชนิดท่ี 1                           30,000 ล. 489,204.00     489,204.00     ปตท.                                     489,204.- ปตท.                                     489,204.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 88/61 ลว. 30 เมย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบํารุงรักษาเครื่องปั่นเหวี่ยงฯ 1,251,500.00  1,251,500.00  คัดเลือก บจก. แอฟฟินิเท็ค บจก. แอฟฟินิเท็ค ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ สัญญาจ้างเลขที่ 20/2561 (สทช.)

จํานวน 1 เครื่อง งบปี 2561 ราคาที่เสนอ   1,251,500.00 บาท เป็นเงิน   1,251,500.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1) (ข) ลงวันที่  2 เมษายน 2561

บจก. วินเนอร์วิชั่น และระเบียบฯ ข้อ 74

ราคาที่เสนอ   

2 ซ่อมเครื่องบรรจุและปิดจุกระบบ 1,212,845.00  1,251,500.00  คัดเลือก บจก. รเีนาน์ เทคนิคอล บจก. รีเนาน์ เทคนิคอล ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ สัญญาจ้างเลขที่ 21/2561 (สทช.)

อัตโนมัติฯ จํานวน 1 เครื่อง งบปี 2561 ราคาที่เสนอ   1,212,845.00 บาท เป็นเงิน   1,212,845.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1) (ช) ลงวันที่  2 เมษายน 2561

บจก.ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย และระเบียบฯ ข้อ 74

ราคาที่เสนอ  1,219,265.00 บาท

3 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 618,995.00    618,995.00    คัดเลือก บจก. ซีเทค โซลูชั่น บจก. ซีเทค โซลูชั่น ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ สัญญาจ้างเลขที่ 22/2561 (สทช.)

งบปี 2561 ราคาที่เสนอ   610,542.00 บาท เป็นเงิน   610,542.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1) (ช) ลงวันที่  24 เมษายน 2561

บจก. ซินเทค อินโนเวชั่น และระเบียบฯ ข้อ 74

ราคาที่เสนอ   616,962.00 บาท

4 ซ่อมเครื่องกรองน้ําระบบ RO ขนาด 613,645.00    613,645.00    คัดเลือก บจก. แนนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. แนนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจดัจ้างฯ สัญญาจ้างเลขที่ 23/2561 (สทช.)

600 ลิตร/ชม. งบปี 2561 ราคาที่เสนอ  499,998.16 บาท เป็นเงิน  499,998.16 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1) (ช) ลงวันที่  30 เมษายน 2561

และระเบียบฯ ข้อ 74

5 ซ่อมอาคารเก็บวัคซีน (ปศข.4) 3,745.00        3,745.00        เฉพาะเจาะจง บจก. เน็คเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง บจก. เน็คเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2561 (สทช.)

งบปี 2561 ราคาที่เสนอ   3,745.00 บาท เปน็เงิน   3,745.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  18 เมษายน 2561

และระเบียบฯ ข้อ 79

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2561


