
แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 1. Agar                                                              30 กก. 166,920.00      166,920.00    e-bidding ยกเลิก ยกเลิก ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

2. ไดไฮโดรสเตรปโตไมซินซัลเฟต                               40 กก. 513,600.00      513,600.00    ยกเลิก ยกเลิก พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

3. ชุดกรองแอนติเจนปราศจากเชื้อ                            40  ชุด 1,562,200.00    1,562,200.00  หจก.โกลบอล เยเนอรัลซัพพลาย 1,562,200.00       หจก.โกลบอล เยเนอรัลซัพพลาย 1,562,200.00   ส. 79/61 ลว. 3 สค. 61

2 น้ํายาสําหรับพนฆาเชื้อในอากาศดวย e-bidding ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด                                        250  ลิตร 1,685,250.00    1,685,250.00  บ.รีเนานเทคนิคอล จก. 1,564,875.00       บ.รีเนานเทคนิคอล จก. 1,564,875.00   พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) ส. 80/61 ลว. 3 สค. 61

3 1. อาหารกระตายสําเร็จชนิดเม็ด                               320 ถุง 123,200.00      123,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.จุฬาปศุสัตว 123,200.00         หจก.จุฬาปศุสัตว 123,200.00     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 81/61 ลว. 3 สค. 61

2. อาหารเปดเนื้อแรกเกิดจนถึง 4 สัปดาหฯ                  170 ถุง 81,600.00        81,600.00          "            " 81,600.00               "            " 81,600.00       พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

3. อาหารสุกรเล็ก (นน.15-30 กก.)                            240 ถุง 110,400.00      110,400.00        "            " 110,400.00             "            " 110,400.00     

4 เอททีลีนออกไซดโพลิเมอร                          400  กก. 4,800,000.00    4,800,000.00  วิธีคดัเลือก บ.แบงเทรดดิ้ง 1992 จก. 4,365,000.00       บ.แบงเทรดดิ้ง 1992 จก. 4,365,000.00   ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 82/61 ลว. 3 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1)(ข)

5 โคทดสอบวัคซีนโรคปากและเทาเปอย               150 ตัว 2,700,000.00    2,700,000.00  คดัเลือก นายสนัด กาศขุนทด 2,700,000.00       นายสนัด กาศขุนทด 2,700,000.00   ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 84/2561 ลว. 8 สค. 61

นายอุดม  รักจันทึก 2,835,000.00       พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1)(ข)

นายบุญยัง  สีทอง 2,760,000.00       

6 แผนกรองหยาบ AP-25 0 257 มม.                          350 แผน 50,750.00        50,750.00      เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อินเตอรเทรด 50,750.00           รานเอส.พี.อินเตอรเทรด 50,750.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 85/61 ลว. 22 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

7 1. ฝาอลูมิเนียมสีบรอนซ ขนาด 20x8 มม.            1,500,000 ฝา 270,000.00      270,000.00    วิธีคดัเลือก หจก.บัวทองวัฒนาอุตสาหกรรม 285,000.00         หจก.บัวทองวัฒนาอุตสาหกรรม 285,000.00     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 86/61 ลว. 23 สค. 61

2. ฝาแคปอลูมิเนียมสีบรอนซขนาด 20x7.5 มม.     1,200,000 ฝา 240,000.00      240,000.00          "                    " 228,000.00               "                    " 228,000.00     พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1)(ก)

3. ฝาแคปอลูมิเนียมสีชมพู ขนาด 20x7.5 มม.          800,000 ฝา 160,000.00      160,000.00          "                    " 152,000.00               "                    " 152,000.00     

8     1. ขวดเพาะเซลลแบบแกว ชนิดโรลเลอรสกรูแคป

ขนาด 670 ซม.2                                                  300 ขวด 1,298,000.00    1,298,000.00  Bidding นายวิทวัส  โสพัฒน 1,298,000.00       นายวิทวัส  โสพัฒน 1,298,000.00   ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 87/2561 ลว. 23 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1)(ก)

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  2561

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

รายชื่อผูเสนอราคา ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

9     1. ขวดพลาสติกแบนเพาะเล้ียงเซลล ขนาด 25 ซม.2       200 ขวด 5,564.00          5,564.00        Bidding หจก.โกลบอลเยเนอรัลฯ 5,564.00             หจก.โกลบอลเยเนอรัลฯ 5,564.00         ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 88/2561 ลว. 23 สค. 61

2. ขวดพลาสติกแบนเพาะเล้ียงเซลล ขนาด 75 ซม.2       200 ขวด 12,412.00        12,412.00           "                  " 12,412.00                "                  " 12,412.00       พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1)(ก)

3. ขวดพลาสติกแบนเพาะเล้ียงเซลล ขนาด 175 ซม.2   2300 ขวด 216,568.00      216,568.00         "                  " 216,568.00              "                  " 216,568.00     

4. ขวดพลาสติกแบนเพาะเล้ียงเซลล ขนาด 225 ซม.2   3000 ขวด 561,750.00      561,750.00         "                  " 561,750.00              "                  " 561,750.00     

10 1. Rambach agar                                    1 กลอง 11,500.00     11,500.00          Bidding ยกเลิก ยกเลิก ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

2. เจนตาไมซินซัลเฟตชนิดน้ํา                       30 ขวด 9,565.80       9565.8 ยกเลิก ยกเลิก พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1)(ก)

3. โซเดียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต 2 น้ํา                     20 ขวด 40,232.00        40,232.00      หจก.อินเตอรเคมีคอล 31 40,232.00           หจก.อินเตอรเคมีคอล 31 40,232.00       ส. 89/2561 ลว. 23 สค. 61

 4. โซเดียม กลูทาเมต                                             1 กก. 5,000.00          5,000.00       บ.ไบโอเทคแอนดไซแอนทิฟคฯ 20,958.34           บ.ไบโอเทคแอนดไซแอนทิฟคฯ 20,958.34       ส.90/2561 ลว. 23 สค. 61

5. แอมโมเนียมคารบอเนต                                     20 ขวด 481,500.00      481,500.00    หจก.อินเตอรเคมีคอล 31 385,200.00         หจก.อินเตอรเคมีคอล 31 385,200.00     ส. 89/2561 ลว. 23 สค. 61

6. แอล-กลูทามีน                                                  1 กก. 13,482.00        13,482.00 ยกเลิก ยกเลิก

7. พาราฟอรมาลดิไฮด์ิกระปอง ขนาด 200 ม.
3                  

200 กป. 428,000.00      428000 หจก.อินเตอรเคมีคอล 31 417,300.00         หจก.อินเตอรเคมีคอล 31 417,300.00     ส. 89/2561 ลว. 23 สค. 61

8. Sodium Dodecy Sulfate (SDS)                         1 ขวด 2,140.00          2,140.00       ยกเลิก ยกเลิก

9. MEM Vitamins Solution (100x)  100 ml.           25 ขวด         18,725.00        18,725.00      ยกเลิก ยกเลิก

11 1. หองควบคมุอุณหภูมิแบบ Thermostatic Room 2,354,000.00    2,354,000.00   Bidding หจก.ซายนออนแอสโซซิเอท 2,350,000.00       หจก.ซายนออนแอสโซซิเอท 2,350,000.00   ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 91/2561 ลว. 24 สค. 61

ขนาดความจุไมนอยกวา 26,000 ล.                          1 หอง หจก.พี.เค.เทค เอ็นจิเนียริ่ง 2,354,000.00       พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  2561

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

รายชื่อผูเสนอราคา ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 ตัวพิมพทองเหลือง                                            1  รายการ 74,800.00        74,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเอเคฯ 74,800.00           รานเอเคฯ 74,800.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 147/61 ลว. 1 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

2 วัสดุโรงงาน                                                       3 รายการ 176,550.00      176,550.00    เฉพาะเจาะจง รานวินวิน 176,550.00         รานวินวิน 176,550.00     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 148/61 ลว. 1 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

3 วัสดุกอสราง                                                     17 รายการ 18,715.00        18,715.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปากชองโลหะกิจ 18,715.00           หจก.ปากชองโลหะกิจ 18,715.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 149/61 ลว. 2 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

4 วัสดุกอสราง                                                      5 รายการ 18,844.00        18,844.00      เฉพาะเจาะจง บ.เพื่อนเกษตรฯ 18,844.00           บ.เพื่อนเกษตรฯ 18,844.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 150/61 ลว. 3 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

5 ไสกรองเมมเบรนสําหรับเครื่องกรองน้ํา RO                1 รายการ 77,040.00        77,040.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไฮโดรโปรดักส จก. 77,040.00           บ.ไฮโดรโปรดักส จก. 77,040.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 151/61 ลว. 9 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

6 วัสดุอะไหล,ไฟฟา,กอสราง                                    97 รายการ 38,891.29        38,891.29      เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจริญปากชอง 38,891.29           หจก.กิจเจริญปากชอง 38,891.29       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 152/61 ลว. 10 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

7 LAL Reagent Water                                           18 ขวด 26,001.00        26,001.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยแคนฯ จก. 26,001.00           บ.ไทยแคนฯ จก. 26,001.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 153/61 ลว. 14 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

8 ชุดทดสอบแอนตบิอดี้ฯ                                          1 รายการ 99,510.00        99,510.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซายนออน แอสโซซิเอท 99,510.00           หจก.ซายนออน แอสโซซิเอท 99,510.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 154/61 ลว. 14 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

9 วัสดุอะไหล                                                        4 รายการ 12,519.00        12,519.00 เฉพาะเจาะจง บ.จาดา เทคนิคอล จก. 12,519.00           บ.จาดา เทคนิคอล จก. 12,519.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 155/61 ลว. 15 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

10 น้ํามันเตาชนิดท่ี 1                                             15000 ลิตร 304,147.50      304,147.50    เฉพาะเจาะจง ปตท. 304,147.50         ปตท. 304,147.50     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 156/61 ลว. 16 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ซ)

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

รายชื่อผูเสนอราคา ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

11 วัสดุอะไหล                                                       14 รายการ 32,868.00        32,868.00      เฉพาะเจาะจง รานไชยอิเล็กทรอนิกส 32,868.00           รานไชยอิเลก็ทรอนิกส 32,868.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 157/61 ลว. 16 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

12 น้ํามันเตาชนิดท่ี 1                                             15,000 ลิตร 300,135.00      300,135.00    เฉพาะเจาะจง ปตท. 300,135.00         ปตท. 300,135.00     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 158/61 ลว. 20 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ซ)

13 อาหารเปดเนื้อแรกเกิดจนถึง 4 สัปดาหฯ                        30 ถุง 14,400.00        14,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.จุฬาปศุสัตว 14,400.00           หจก.จุฬาปศุสัตว 14,400.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 159/61 ลว. 21 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

14 วัสดุเคมีภัณฑ,โรงงาน,งานบาน                              8 รายการ 34,300.00        34,300.00      เฉพาะเจาะจง รานไอยูดี 34,300.00           รานไอยูดี 34,300.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 160/61 ลว. 21 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

15 กลองใสเปดฯ                                                       15 ใบ 11,475.00        11,475.00      เฉพาะเจาะจง บ. เซีย-เท็ค บิสซิเนส จก. 11,475.00           บ. เซีย-เท็ค บิสซิเนส จก. 11,475.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 161/61 ลว. 22 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

16 วัสดุเคมีภัณฑ                                                    2 รายการ 21,065.80        21,065.80      เฉพาะเจาะจง บ.พี.ที.วิชชั่น จก. 21,065.80           บ.พี.ที.วิชชั่น จก. 21,065.80       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 162/61 ลว. 22 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

17 น้ํายาฆาเชื้อ                                                     2 รายการ 162,736.00      162,736.00    เฉพาะเจาะจง รานเอเค พาณิชภัณฑ 162,736.00         รานเอเค พาณิชภัณฑ 162,736.00     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 163/61 ลว. 22 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

18 วัสดุกอสราง                                                     5 รายการ 17,000.00        17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษฯ 17,000.00           นายสิทธิพงษฯ 17,000.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 164/61 ลว. 22 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

19 วัสดุไฟฟา,กอสราง                                           14 รายการ 2,245.00          2,245.00       เฉพาะเจาะจง รานธนาพาณิชย 2,245.00             รานธนาพาณิชย 2,245.00         ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 165/61 ลว. 24 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

20 วัสดุโรงงาน,งานบาน                                       12 รายการ 144,726.00      144,726.00 เฉพาะเจาะจง รานถาวรฯ 144,726.00         รานถาวรฯ 144,726.00     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 166/61 ลว. 27 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

รายชื่อผูเสนอราคา ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

21 น้ํามันเตาชนิดท่ี 1                                             15000 ลิตร 393,332.00      393,332.00    เฉพาะเจาะจง ปตท. 393,332.00         ปตท. 393,332.00     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 167/61 ลว. 27 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ซ)

22 วัสดุเครื่องแตงกาย                                             24 รายการ 78,382.85        78,382.85      เฉพาะเจาะจง บ.เพอรเฟค แมเนจเมนท จก. 78,382.85           บ.เพอรเฟค แมเนจเมนท จก. 78,382.85       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 168/61 ลว. 27 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

23 น้ํามันดีเซล                                                     6000 ลิตร 177,769.80      177,769.80    เฉพาะเจาะจง ปตท. 177,769.80         ปตท. 177,769.80     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 169/61 ลว. 31 สค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ซ)

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

รายชื่อผูเสนอราคา ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง


