
แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจาง ซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน 94,408.00      94,408.00     เฉพาะเจาะจง นายนพชาติ  รักจันทึก นายนพชาติ  รักจันทึก ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขท่ี 1/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  94,408.00  บาท เปนเงิน  94,408.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  5 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

2 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน 94,408.00      94,408.00     เฉพาะเจาะจง นายยุทธพงศ  แกวเงิน นายยุทธพงศ  แกวเงิน ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขท่ี 2/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  94,408.00  บาท เปนเงิน  94,408.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  5 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

3 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน 94,408.00      94,408.00     เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  พรมสาขา นายอํานาจ  พรมสาขา ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขท่ี 3/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  94,408.00  บาท เปนเงิน  94,408.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  5 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

4 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน 94,408.00      94,408.00     เฉพาะเจาะจง นายอุดม  หมวกทองหลาง นายอุดม  หมวกทองหลาง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขท่ี 4/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  94,408.00  บาท เปนเงิน  94,408.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  5 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

5 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน 94,408.00      94,408.00     เฉพาะเจาะจง นายอรรนพดล  จงเพ็งกลาง นายอรรนพดล  จงเพ็งกลาง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขท่ี 5/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  94,408.00  บาท เปนเงิน  94,408.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  5 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

6 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน 96,000.00      96,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  จงสูงเนิน นายกฤษฎา  จงสูงเนิน ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขท่ี 6/2562 (สทช.)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑสัตว

วันที่   31  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2561



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจาง ซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑสัตว

วันที่   31  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2561

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  96,000.00  บาท เปนเงิน  96,000.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  26 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

7 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน 96,000.00      96,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ  มุสิราช นายประดิษฐ  มุสิราช ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขท่ี 7/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  96,000.00  บาท เปนเงิน  96,000.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  26 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

8 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน 96,000.00      96,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุกฤษฏิ์  คําวิเศษ นายสุกฤษฏิ์  คําวิเศษ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขท่ี 8/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  96,000.00  บาท เปนเงิน  96,000.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  26 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

9 จางเหมายามรักษาความปลอดภัย 4,650,108.00  4,650,108.00 เฉพาะเจาะจง สนง. รักษาความปลอดภัย สนง. รักษาความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขท่ี 9/2562 (สทช.)

จํานวน 12 เดือน งบป 2562 องคการสงเคราะหทหารผานศึก องคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ซ) ลงวนัท่ี  26 ตุลาคม 2561

ราคาที่เสนอ   4,650,108.00 บาท ราคาที่เสนอ   4,650,108.00 บาท และระเบียบฯ ขอ 78

10 จางใหบริการดานเครือขายสารสนเทศและ 1,053,000.00  1,053,000.00 เฉพาะเจาะจง สนง. รัฐบาลดิจิตอล สนง. รัฐบาลดิจิตอล ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขท่ี 10/2562 (สทช.)

การสื่อสารของสํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑ งบป 2562 ราคาที่เสนอ   1,053,000.00 บาท เปนเงิน   1,053,000.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ค) ลงวนัท่ี  31 ตุลาคม 2561

สัตว และระเบียบฯ ขอ 78

11 จางเหมาทําความสะอาด 108,000.00     108,000.00   เฉพาะเจาะจง นางละมุด  มณวัีฒน นางละมุด  มณีวฒัน ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขท่ี 11/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  108,000.00  บาท เปนเงิน  108,000.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  31 ตุลาคม 2561



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจาง ซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑสัตว

วันที่   31  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

12 จางเหมาทําความสะอาด 108,000.00     108,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน  ชูจอหอ นางสาวสิริรัตน  ชูจอหอ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขท่ี 12/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  108,000.00  บาท เปนเงิน  108,000.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  31 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

13 จางเหมาทําความสะอาด 108,000.00     108,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวระพีพร  พรจําเริญ นางสาวระพีพร  พรจําเริญ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขท่ี 13/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  108,000.00  บาท เปนเงิน  108,000.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  31 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

14 จางเหมาทําความสะอาด 108,000.00     108,000.00   เฉพาะเจาะจง นางเยาว วัฒนาภรณ นางเยาว วฒันาภรณ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขท่ี 14/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  108,000.00  บาท เปนเงิน  108,000.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  31 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

15 จางเหมาทําความสะอาด 108,000.00     108,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  จําปาโคกกรวด นางสาววมิล  จําปาโคกกรวด ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขท่ี 15/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  108,000.00  บาท เปนเงิน  108,000.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  31 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

16 ซอมคุรภัณฑยานพาหนะ จํานวน 3 คัน 23,255.38      23,255.38     เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตา เขาใหญ บจก.โตโยตา เขาใหญ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 1/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  23,255.38 บาท เปนเงิน  2,493.10 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  16 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจาง ซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑสัตว

วันที่   31  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2561

17 ซอมรถเพื่อจัดสงวัคซีน จํานวน 1 คัน 1,980.00        1,980.00       เฉพาะเจาะจง รานแสงอรุณการไฟฟา รานแสงอรุณการไฟฟา ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 2/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  1,980.00  บาท เปนเงิน  1,980.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  17 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

18 ซอมรถตักหนาขุดหลัง ชนิดลอยาง 4 ลอ 68,878.31      68,878.31     เฉพาะเจาะจง บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 3/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ   68,878.31 บาท เปนเงิน  68,878.31 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  17 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

19 ซอมครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ 28,836.50      28,836.50     เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็กซเพิรท คูลลิ่ง เซอรวิส บจก.เอ็กซเพิรท คูลลิ่ง เซอรวิส ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 4/2562 (สทช.)

(สนง.ปศุสัตวเขต 1) งบป 2562 ราคาที่เสนอ   28,836.50 บาท เปนเงิน  28,836.50 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  29 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

20 ซอมรถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง ทะเบียน 72,037.75      72,037.75     เฉพาะเจาะจง บจก. เทพนครคาร บจก. เทพนครคาร ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 5/2562 (สทช.)

นง-59 นม. งบป 2562 ราคาที่เสนอ   72,037.75 บาท เปนเงิน  72,037.75 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  30 ตุลาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79



แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรปุ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 1. อาหารกระตายสําเร็จชนิดเม็ด                 1360 ถุง 523,600.00       523,600 e-bidding หจก.จุฬาปศุสัตว             537,200.- หจก.จุฬาปศุสัตว             537,200.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 1/62 ลว.  24 ตค. 61

2. อาหารโคเนื้อชนิดสําเร็จรูป                      1400 ถุง 371,630.00       371,630.00   หจก.จุฬาปศุสัตว             390,600.- หจก.จุฬาปศุสัตว              390,600.- พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

3. อาหารเปดเนื้อแรกเกิดจนถึง

    4 สัปดาห ชนิดสําเร็จรูป                           792 ถุง 380,160.00       380,160.00   หจก.จุฬาปศุสัตว              388,080.- หจก.จุฬาปศุสัตว             388,080.-

4. อาหารสุกรเล็ก (นน.15-30 กก.)

    ชนิดสําเร็จรูป                                         560 ถุง 257,600.00       257,600.00   หจก.จุฬาปศุสัตว             263,200.- หจก.จุฬาปศุสัตว             263,200.-

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ......31... เดือน..ตุลาคม.... พ.ศ..2561...



แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรปุ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 หนูขาว                                                 3 รายการ 56,000.00         56,000.00    เฉพาะเจาะจง ศูนยสัตวทดลอง                56,000.- ศูนยสัตวทดลอง                56,000.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 1/62 ลว. 2 ตค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ซ)

2 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                               15,000 ลิตร 304,308.00       304,308.00   เฉพาะเจาะจง ปตท.                              304,308.- ปตท.                              304,308.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 2/62 ลว. 8 ตค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ซ)

3 วัสดุเคมีภัณฑ                                       2 รายการ 21,800.00         21,800 เฉพาะเจาะจง รานเอ.เค พาณิชยภณัฑ      21,800.- รานเอ.เค พาณิชยภณัฑ      21,800.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 3/62 ลว. 18 ตค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

4 วัสดุอะไหล                                            2 รายการ 10,100.00         10,100.00    เฉพาะเจาะจง รานแสงอรุณ                     10,100.- รานแสงอรุณ                     10,100.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 4/62 ลว. 19 ตค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ซ)

5 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                                  20,000 ล. 432,922.00       432,922.00   เฉพาะเจาะจง ปตท.                             432,922.- ปตท.                             432,922.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 5/62 ลว. 22 ตค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ซ)

6 วัสดุอะไหล                                             10 รายการ 41,798.00         41,798.00    เฉพาะเจาะจง รานไขยอิเล็กทรอนิกส        41,798.- รานไขยอิเล็กทรอนิกส        41,798.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 6/62 ลว. 30 ตค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

7 วัสดุกอสราง                                           30 รายการ 22,467.00         22,467.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ปากชองโลหะกิจ       22,467.- หจก.ปากชองโลหะกิจ       22,467.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 7/62 ลว. 30 ตค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

8 แกสโซฮอล 95                                         4000 ล. 119,583.20       119,583.20   เฉพาะเจาะจง ปตท.                          119,583.20.- ปตท.                          119,583.20.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 8/62 ลว. 30 ตค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ซ)

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....31..... เดือน..ตุลาคม....... พ.ศ.2561.....


