
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 1. Ethylenedinitrilotetraacetic acid ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

disodium salt                                                 200  กก. 1,112,800.00   1,112,800.00   e-bidding หจก.โกลบอลฯ 1,048,600.00   หจก.โกลบอลฯ 1,048,600.00   พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) ส. 63/61 ลว. 5 มิย. 61

2. กรดไฮโดรคลอริก 1 นอรมอล ขนาดบรรจุ 1 ล.       1000 ลิตร 214,000.00     214,000.00     บ.ยูนิทีวีเวล จก. 249,310.00     บ.ยูนิทีวีเวล จก. 234,330.00     ส. 64/61 ลว. 5 มิย. 61

3. โคลิสติน ซัลเฟต                                           45,000 กรัม 818,550.00     818,550.00     ไมมีผูเสนอราคา

4. เบนซิล แอลกอฮอล                                           400 ลิตร 180,616.00     180,616.00     บ.ยูนิทีวีเวล จก. 166,064.00     บ.ยูนิทีวีเวล จก. 166,064.00          "                  "

5. แล็กตัลบูมินไฮโดรไลเสต                                     300  กก. 1,271,160.00   1,271,160.00 บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 1,250,000.00   บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 1,250,000.00   ส. 65/61 ลว. 5 มิย. 61

2 1. น้ํายาฆาเชื้อจุลินทรีย ชนิดสเปรย                           46 ลิตร 58,571.80       58,571.80       e-bidding บ.เดลตา อินโนเวชั่น จก. 58,571.80       บ.เดลตา อินโนเวชั่น จก. 58,571.80       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 66/61 ลว. 7 มิย. 61

บ.วายทีพี เอ็นจิเนียริ่งฯ จก. 68,908.00       พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

2. น้ํายาฆาเชื้อจุลินทรีย ชนิดเขมขน                          508 ลิตร 1,627,962.20   1,627,962.20 บ.เดลตา อินโนเวชั่น จก. 1,627,962.20   บ.เดลตา อินโนเวชั่น จก. 863,600.00     

บ.วายทีพี เอ็นจิเนียริ่งฯ จก. 1,902,460.00   

3 วัสดุเคมีภัณฑ               จํานวน                           16 รายการ 1,132,125.27   1,132,125.27   e-bidding หจก.อินเตอร 31 ฯ 1,132,125.27   หจก.อินเตอร 31 ฯ 1,132,125.27   ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 67/61 ลว. 14 มิย. 61

บ. ซีเจไนน ดีสทรีบิวเตอรฯ 1,154,500.00   พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

4 1. รถขนพืชผลทางการเกษตร (รถอีแตน)                        1  คนั 250,000.00     250,000.00 เจาะจง หจก.โชคอนันต 999 250,000.00     หจก.โชคอนันต 999 250,000.00     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 68/61 ลว. 22 มิย. 61

รานทรัพยสินเกษตรยนต 260,000.00     พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

2. เครื่องเลื่อยยนต บารเลื่อยขนาด 12 นิ้ว                     2 เครื่อง 19,688.00       19,688.00       รานธนา พาณิชย 19,688.00       รานธนา พาณิชย 19,688.00       ส. 69/61 ลว. 22 มิย. 61

รานถาวรวฒันาฯ 22,000.00       

3. รถซาเลงขนาด 110 ซีซี                                           2 คนั 60,000.00       60,000.00       รานธนา พาณิชย 60,000.00       รานธนา พาณิชย 60,000.00            "                  "

รานถาวรวฒันาฯ 62,000.00       

1 โพลีอลูมิเนียมคลอไรด                                       1  รายการ 206,500.00     206,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไฮโดรโปรดักส จก. 206,500.00     บ.ไฮโดรโปรดักส จก. 206,500.00     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 112/61 ลว. 4 มิย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

2 วัสดุโรงงาน                                                    8 รายการ 21,913.60       21,913.60         "           " บ.พี.อินเตอรเทรด จก 21,913.60       บ.พี.อินเตอรเทรด จก 21,913.60            "                    " บซ. 113/61 ลว. 8 มิย. 61

3 วัสดุกอสราง                                                    4 รายการ 22,518.15       22,518.15   "           " หจก.ปากชองโลหะกิจ 22,518.15       หจก.ปากชองโลหะกิจ 22,518.15            "                    " บซ. 114/61 ลว. 8 มิย. 61

4 วัสดุไฟฟา,กอสราง                                          14 รายการ 33,474.95       33,474.95         "           " หจก.กิจเจริญ 33,474.95       หจก.กิจเจริญ 33,474.95            "                    " บซ. 115/61 ลว. 11 มิย. 61

5 วัสดุเคมีภัณฑ                                                  6 รายการ 158,499.10     158,499.10       "           " บ.ไลฟไซเอ็นฯ จก. 158,499.10     บ.ไลฟไซเอ็นฯ จก. 158,499.10          "                    " บซ. 116/61 ลว. 14 มิย. 61

6 วัสดุโรงงาน                                                    4 รายการ 35,800.00       35,800.00         "           " รานอินเตอร เซอรวิส 35,800.00       รานอินเตอร เซอรวิส 35,800.00            "                    " บซ. 117/61 ลว. 18 มิย. 61

7 วัสดุโรงงาน                                                    5 รายการ 50,397.00       50,397.00         "           " บ.พี.อินเตอรเทรด จก. 50,397.00       บ.พี.อินเตอรเทรด จก. 50,397.00            "                    " บซ. 118/61 ลว. 19 มิย. 61

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                                         15,000 ลิตร 270,282.00     270,282.00       "           " ปตท. 270,282.00     ปตท. 270,282.00          "                    " บซ. 119/61 ลว. 19 มิย. 61

9 น้ํายาเก็บรักษาพีเอ็ชอิเล็กโทรด                               26 ขวด 16,135.60       16,135.60         "           " องคการเภสัช 16,135.60       องคการเภสัช 16,135.60            "                    " บซ. 120/61 ลว. 19 มิย. 61

10 เทปกาวกระดาษ                                               1 รายการ 14,000.00       14,000.00         "           " รานถาวรวฒันา 14,000.00       รานถาวรวฒันา 14,000.00            "                    " บซ. 121/61 ลว. 22 มิย. 61

11 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                                           15000 ลิตร 270,282.00     270,282.00   "           " ปตท. 270,282.00     ปตท. 270,282.00          "                    " บซ. 122/61 ลว. 25 มิย. 61

12 วัสดุเคมีภัณฑ                                                   2 รายการ 109,525.20     109,525.20   "           " บ.พี.ที วิชชั่น 109,525.20     บ.พี.ที วิชชั่น 109,525.20          "                    " บซ. 123/61 ลว. 28 มิย. 61

13 วัสดุเคมีภัณฑ                                                   5 รายการ 51,638.20       51,638.20   "           " บ.รีเนาน เทคนิคอล จก. 51,638.20       บ.รีเนาน เทคนิคอล จก. 51,638.20            "                    " บซ. 124/61 ลว. 29 มิย. 61



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธี รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ซื้อหรือจาง ซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซอมเครื่องทําแหงวัคซนีขนาดใหญฯ 1,233,442.50  1,233,442.50  คัดเลือก บจก. ซีเทค โซลูชั่น บจก. ซีเทค โซลูชั่น ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขที่ 27/2561 (สทช.)

จํานวน 1 เครื่อง งบป 2561 ราคาที่เสนอ   1,140,000.00 บาท เปนเงิน   1,140,000.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1) (ช) ลงวันที่  7 มิถุนายน 2561

บจก. ซินเทค โซลูชั่น และระเบียบฯ ขอ 74

ราคาที่เสนอ   1,203,985.40 บาท

2 ซอมแซมทาสีผนังภายนอกอาคาร 868,600.00     868,600.00     ประกวดราคา หจก. นําโชค 2557 กอสราง หจก. บานโปรงเพนทส ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขที่ 28/2561 (สทช.)

โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย อิเล็กทรอนิกส ราคาที่เสนอ   414,000.00 บาท เปนเงนิ   339,930.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) ลงวันที่  22 มิถุนายน 2561

(โรงงาน 2) (e-bidding) บจก. เจริญกิจโสภณ และระเบียบฯ ขอ 43

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   765,000.00 บาท

บจก. ทิพยมรกต

ราคาที่เสนอ   520,000.00 บาท

หจก. ส.จิตตรีโภชน คอนสตรัคชั่น

ราคาที่เสนอ   650,000.00 บาท

หจก. ช.ชางโลหะกิจ

ราคาที่เสนอ   679,000.00 บาท

หจก. กิจรุงรักษ

ราคาที่เสนอ   818,600.00 บาท

หจก. ดี 169

ราคาที่เสนอ   787,000.00 บาท

บจก. เค.เอส.ริชเซส

ราคาที่เสนอ   525,000.00 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

วันที่   29  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2561



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธี รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ซื้อหรือจาง ซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

วันที่   29  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2561

หจก. ช.ดุสิตชัยภูมิกอสราง

ราคาที่เสนอ   800,000.00 บาท

หจก. บานโปรงเพนทส

ราคาที่เสนอ   339,930.00 บาท

บจก. แปดแปดบิซซิเนส

ราคาที่เสนอ   634,000.00 บาท

3 ซอมครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 133,600.20     133,600.20     เฉพาะเจาะจง บจก. เอบีแอนดดี คูลลิ่ง บจก. เอบีแอนดดี คูลลิ่ง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขที่ 29/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   133,600.20 บาท เปนเงนิ   133,600.20 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  29 มิถุนายน 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

4 ซอมครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 352,565.00     352,565.00     เฉพาะเจาะจง บจก. เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) บจก. เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขที่ 30/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   352,565 บาท เปนเงิน   352,565 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  29 มิถุนายน 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

5 ซอมชุดกรงไกเปนสเตนเลส 71,449.25      71,449.25      เฉพาะเจาะจง หจก. ศิลปอิเล็คทริค หจก. ศิลปอิเล็คทริค ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 33/2561 (สทช.)

จํานวน 4 รายการ งบป 2561 ราคาที่เสนอ   71,449.25 บาท เปนเงิน   71,449.25 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  1 มิถุนายน 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

6 ซอมเครื่องน่ึงฆาเชื้อไมนอยกวา 370,648.00     370,648.00     เฉพาะเจาะจง บจก. รีเนาน เทคนิคอล บจก. รีเนาน เทคนิคอล ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 34/2561 (สทช.)

2,000 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง งบป 2561 ราคาที่เสนอ   370,648.00 บาท เปนเงนิ   370,648.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  13 มิถุนายน 2561



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธี รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ซื้อหรือจาง ซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

วันที่   29  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

7 ซอมครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ 29,875.00      29,875.00      เฉพาะเจาะจง รานรัตนพาณิชย รานรัตนพาณิชย ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 35/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   29,875.00 บาท เปนเงิน   29,875.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

8 ซอมเครื่องปรับอากาศ 304,600 บีทียู 146,450.90     146,450.90     เฉพาะเจาะจง บจก. เอบีแอนดดี คูลลิ่ง บจก. เอบีแอนดดี คูลลิ่ง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 36/2561 (สทช.)

จํานวน 1 เครื่อง งบป 2561 ราคาที่เสนอ   146,450.90 บาท เปนเงนิ   146,450.90 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  27 มิถุนายน 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

9 ซอมรถบรรทุกกระบะ จํานวน 1 คัน 12,770.00      12,770.00      เฉพาะเจาะจง รานสุทัศนผาเบรค รานสุทัศนผาเบรค ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 37/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ  12,770.00 บาท เปนเงิน  12,770.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  27 มิถุนายน 2561

และระเบียบฯ ขอ 79


