
แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 1. โปตัสเซียม อะลูมิเนียม ซัลเฟต 12 นํ้า 2,050 กก. 1,399,453.00     1,399,453.00   วิธีคัดเลือก หจก. อินเตอร 31 เคมีคอล 1,399,453    หจก. อินเตอร 31 เคมีคอล 1,399,453    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สญ. 61/62  ลว. 8 พค.. 62

(สารสม โปแทสอะลั่ม) พ.ศ.2560 มาตรา 56(1)(ก)

และระเบียบฯ ขอ 79

2 1. เบนซิลแอลกอฮอล (Benzyl Alcohol) 550 ลิตร 228,338.00    228,338.00  เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิทีวีเวล จํากัด 248,347.00  บ.ยูนิทีวีเวล จํากัด 248,347.00  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สญ. 62/62  ลว. 8 พค.. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ค)

และระเบียบฯ ขอ 79

3 1. เครื่องดูดฝุน-นํ้า ขนาดความจุ 2 เครื่อง 49,200.00     49,200.00    e-bidding บ.วิน วิน 25 โซลูชั่น จก. 43,800.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สญ. 63/62  ลว. 10 พค.. 62

ไมนอยกวา 60 ลิตร บ. พาวเวอร แกรนดฯ จก. 44,000.00    พ.ศ.2560 มาตรา 56(1)(ก)

รานเอเค พาณิชยภัณฑ 37,400.00    รานเอเค พาณิชยภัณฑ 37,400.00    และระเบียบฯ ขอ 79

2. เครื่องอบผาชนิดฝาหนา 1 กก. 67,000.00     67,000.00    บ.สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล จก. 50,960.00    

ขนาดไมนอยกวา 10 กก. หจก.ลลภัส 42,200.00    

บ. พาวเวอร แกรนดฯ จก. 37,570.00    บ. พาวเวอร แกรนดฯ จก. 37,570.00    สญ. 64/62  ลว. 10 พค.. 62

รานเอเค พาณิชยภัณฑ 43,000.00    

3. เกาอี้เบาะกลมไมมีเทาแขนมีลอเลื่อน 6 ตัว 10,800.00     10,800.00    บ. เค.เอส.แอล.ออฟฟชฯ จก. 5,400.00      บ. เค.เอส.แอล.ออฟฟชฯ จก. 5,400.00      สญ. 65/62  ลว. 10 พค.. 62

บ.วนิวิน 25 โซลูฃ่ัน จก. 11,340.00    

บ.สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล จก. 9,420.00      

บ.รวมวิทยา จก. 7,800.00      

บ. พาวเวอร แกรนดฯ จก. 11,000.00    

หจก.ท.ีซ.ี สถาพร กรุป 10,593.00    

4. เกาอี้สํานักงานมีเทาแขน มีลอเลื่อน 5 ลอ 146 ตัว 321,200.00    321,200.00  บ. เค.เอส.แอล.ออฟฟชฯ จก. 204,400.00  บ. เค.เอส.แอล.ออฟฟชฯ จก. 204,400.00     "                               "

ปรับสูงตํ่าได บ.วนิวิน 25 โซลูฃ่ัน จก. 235,060.00  

บ.สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล จก. 354,780.00  

บ.รวมวิทยา จก. 280,320.00  

บ. พาวเวอร แกรนดฯ จก. 288,200.00  

หจก.ท.ีซ.ี สถาพร กรุป 312,440.00  

5. ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ 17 ตู 74,800.00     74,800.00    บ.บริบูรณกิจ 1988 จก. 44,200.00    บ.บริบูรณกิจ 1988 จก. 44,200.00    สญ. 66/62  ลว. 10 พค.. 62

ขนาดประมาณ 118x40x87 ซม. หจก.ท.ีซ.ี สถาพร กรุป 60,027.00    

บ. เค.เอส.แอล.ออฟฟชฯ จก. 45,390.00    

บ.วนิวิน 25 โซลูฃ่ัน จก. 62,560.00    

บ.สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล จก. 50,150.00    

บ.รวมวิทยา จก. 47,600.00    

บ. พาวเวอร แกรนดฯ จก. 65,386.00    

6. ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก 33 ตู 148,500.00    148,500.00  บ.บริบูรณกิจ 1988 จก. 90,420.00    บ.บริบูรณกิจ 1988 จก. 90,420.00       "                               "

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....31.... เดือน....พฤษภาคม.. พ.ศ...2562...



แบบ สขร. 1

                       

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....31.... เดือน....พฤษภาคม.. พ.ศ...2562...
ขนาดประมาณ 118x40x87 ซม. หจก.ท.ีซ.ี สถาพร กรุป 134,178.00  

บ. เค.เอส.แอล.ออฟฟชฯ จก. 92,400.00    

บ.วนิวิน 25 โซลูฃ่ัน จก. 121,440.00  

บ.สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล จก. 95,700.00    

บ.รวมวิทยา จก. 97,680.00    

บ. พาวเวอร แกรนดฯ จก. 130,363.00  

7. กรงเลี้ยงหนูทดลอง ขนาด 90x120x100ซม. 7 กรง 60,200.00     60,200.00    รานเอเค พาณิชยภัณฑ 62,300.00       ยกเลิก ยกเลิก สญ. 67/62  ลว. 10 พค.. 62

8. เครื่องฉีดแรงดันสูงขนาดไมนอยกวา 2 เครื่อง 72,800.00     72,800.00    บ.วนิวิน 25 โซลูฃ่ัน จก. 37,600.00       บ.วนิวิน 25 โซลูฃ่ัน จก. 37,600.00       

420 ลิตร/ฃั่วโมง หจก.ลลภัส 48,100.00    

บ. พาวเวอร แกรนดฯ จก. 48,000.00    

นายวิทวัสฯ 74,800.00    

รานเอเค พาณิชยภัณฑ 57,000.00    

4 1. อาหารไกพันธุอายุ 20 สัปดาหข้ึนไป 2400 ถุง 754,992.00    754,992.00  วธีิเฉพาะเจาะจง บ. แอนเทค (2006) จก. 754,992.00  บ. แอนเทค (2006) จก. 754,992.00  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สญ. 68/62  ลว. 14 พค.. 62

ชนิดสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงไกปลอดเช้ือ พ.ศ.2560 มาตรา 56(1)(ก)

(พรอมบรรจุกลอง) และระเบียบฯ ขอ 79

5 1. อาหารกระตายสําเร็จชนิดเม็ด 960 ถุง 379,200.00    379,200 e-bidding หจก.จุฬาปศุสัตว 392,640.00  หจก.จุฬาปศุสัตว 392,640.00  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สญ. 69/62  ลว. 23 พค.. 62

2. อาหารโคเนื้อสําเร็จรูป 1065 ถุง 297,135.00    บ. โอเวอรออลฯ จก 296,070.00  พ.ศ.2560 มาตรา 56(1)(ก)

หจก.จุฬาปศุสัตว 276,900.00  หจก.จุฬาปศุสัตว 276,900.00  และระเบียบฯ ขอ 79    "                               "

บ. ฟารมสุขอะกรีคัลเจอร จก. 292,875.00  

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

3. อาหารเปดเนื้อแรกเกิดจนถึง 4 สัปดาห 614 ถุง บ. โอเวอรออลฯ จก 301,474.00  

ชนิดสําเร็จรูป หจก.จุฬาปศุสัตว 285,510.00  หจก.จุฬาปศุสัตว 285,510.00  สญ. 69/62  ลว. 23 พค.. 62

บ. ฟารมสุขอะกรีคัลเจอร จก. 238,580.00  

4. อาหารสุกรเล็ก (นน. 15-30 กก.) 345 ถุง บ. โอเวอรออลฯ จก 145,935.00  บ. โอเวอรออลฯ จก 145,935.00  สญ. 70/62  ลว. 23 พค.. 62

ชนิดสําเร็จรูป หจก.จุฬาปศุสัตว 154,905.00  

6 1. ไสกรองนํ้าขนาด 1 ไมครอน ความยาว 40" 80 อัน e-bidding 85,600.00    85,600.00      ไมมีผูยื่นเสนอราคา ยกเลิก ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ

2. ไสกรองนํ้า ขนาด 50 ไมครอนความยาว 40" 80 อัน 81,320.00    81,320.00      ไมมีผูยื่นเสนอราคา ยกเลิก พ.ศ.2560 มาตรา 56(1)(ก)

3. ไสกรองนํ้าขนาด 20 ไมครอนความยาว 20" 120 อัน 64,200.00    64,200.00      ไมมีผูยื่นเสนอราคา ยกเลิก และระเบียบฯ ขอ 79

4. ไสกรองอากาศชนิด Over Flow ของถัง 10  อัน 2,290,780.00   2,290,780.00     บ. แอฟฟนิเท็ค จก. 319,930.00  บ. แอฟฟนิเท็ค จก. 319,930.00  สญ. 71/62  ลว. 27 พค.. 62

เพาะขนาด 5000 ลิตร

5. ไสกรองอากาศสําหรับถังเพาะเลี้ยงเซลล 180 อัน 1,739,700.00   1,739,700.00     บ. แอฟฟนิเท็ค จก. 1,737,000.00   ยกเลิก ยกเลิก ยังมีของใน Stock

และไวรสั

7 กลองกระดาษลูกฟูกบรรจุวัคซีน 7 รายการ e-bidding 708,221.50  708,221.50    บ.เพอรเฟคเมเนจเมนท จก. 706,681.50  บ.เพอรเฟคเมเนจเมนท จก. 706,681.50  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สญ. 72/62  ลว. 27 พค.. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(1)(ก)

และระเบียบฯ ขอ 79



แบบ สขร. 1

                       

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....31.... เดือน....พฤษภาคม.. พ.ศ...2562...
8 1. โซเดียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต 2 นํ้า 21 กก. e-bidding 56,175.00    56,175.00      หจก.อินเตอร 31 เคมีคอล 56,175.00    หจก.อินเตอร 31 เคมีคอล 56,175.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สญ. 73/62  ลว. 31 พค.. 62

2. โซเดียม ไฮดรอกไซด 32% 30000 ล. 417,300.00  417,300.00    หจก.อินเตอร 31 เคมีคอล 417,300.00  หจก.อินเตอร 31 เคมีคอล 417,300.00  พ.ศ.2560 มาตรา 56(1)(ก)

3. โซเดียมคลอไดร 1000 กก. 338,000.00  338,000.00    ไมมีผูเสนอราคา และระเบียบฯ ขอ 79

4. อะซิโตน 25 ลิตร 8,025.00      8,025.00        หจก.อินเตอร 31 เคมีคอล 17,976.00    หจก.อินเตอร 31 เคมีคอล 17,976.00    

5. แอล-ไทโรซีน 18 กก. 67,217.00    67,217.00      ไมมีผูเสนอราคา

1 วัสดุอะไหล และวัสดุอ่ืน ๆ 70 รายการ 51,825.45     51,825.45    เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจริญ ปากชอง 51,825.45    หจก.กิจเจริญ ปากชอง 51,825.45    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 111/62 ลว. 2 พค.  62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

2 วัสดุอะไหล 17 รายการ 24,165.00     24,165.00    เฉพาะเจาะจง รานไชยอิเล็กทรอนิกส 24,165.00    รานไชยอิเล็กทรอนิกส 24,165.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 112/62 ลว. 3 พค.  62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

3 Light Cycler 8 ชุด 89,880.00     89,880.00    เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอจีโนเมด จก. 89,880.00    บ. ไบโอจีโนเมด จก. 89,880.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 119/62 ลว. 8 พค.  62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

4 วัสดุเคมีภัณฑ 3 รายการ 88,275.00     88,275.00    เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอจีโนเมด จก. 88,275.00    บ. ไบโอจีโนเมด จก. 88,275.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 120/62 ลว. 8 พค.  62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

5 นํ้ายา Lymdhoprep 1  รายการ 89,880.00     89,880.00    เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอเมด ไอแอกนอสติกส จก. 89,880.00    บ. ไบโอเมด ไอแอกนอสติกส จก. 89,880.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 121/62 ลว. 13 พค.62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

6 แกสโซฮอล 95 4000 ลิตร 116,758.40    116,758.40 เฉพาะเจาะจง ปตท.  116,758.40  ปตท.  116,758.40  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 122/62 ลว.14 พค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

7 Peptone 2  ขวด 4,280.00       4,280.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไวทกรุป จก. 4,280.00      บ.ไวทกรุป จก. 4,280.00      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 123/62 ลว. 21 พค.62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79



แบบ สขร. 1

                       

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....31.... เดือน....พฤษภาคม.. พ.ศ...2562...

8 วัสดุงานบาน 11 รายากร 113,526.00    113,526.00  เฉพาะเจาะจง รานธนาพาณิชย 113,526.00  รานธนาพาณิชย 113,526.00  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 124/62 ลว. 21 พค.62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

9 วัสดุเคมีภัณฑ 1 รายการ 8,902.40       8,902.40 เฉพาะเจาะจง หจก. วอรดเมดิก 8,902.40      หจก. วอรดเมดิก 8,902.40      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 125/62 ลว. 21 พค.62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

10 วัสดุเช้ือเพลิง และวัสดุอื่น ๆ 21 รายการ 12,334.96     12,334.96    เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจริญ 12,334.96    หจก.กิจเจริญ 12,334.96    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 126/62 ลว. 22 พค.62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

11 นํ้ามันเตาชนิดท่ี 1 15000 ล. 260,652.00    260,652.00  เฉพาะเจาะจง ปตท. 260,652.00  ปตท. 260,652.00  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 127/62 ลว.24 พค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

12 ไสกรองเมมเบรน Dw 30-400 6 ตัว 192,600.00    192600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทรที เคมีคอล จก. 192,600       บ.ทรที เคมีคอล จก. 192,600       ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 128/62 ลว.28 พค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

13 วัสดุเคมีภัณฑ 2 รายการ 146,055.00    146,055.00  เฉพาะเจาะจง บ.อาฟเตอรแล็ป จก. 146,055.00      บ.อาฟเตอรแล็ป จก. 146,055.00      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 129/62 ลว.28 พค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

14 วัสดุโรงงาน 2 รายการ 39,639.22     39,639.22    เฉพาะเจาะจง บ. แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 39,639.22    บ. แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 39,639.22    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 130/62 ลว.28 พค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

15 วัสดุโรงงานและเคมีภัณฑ 4 รายการ 45,261.00     45,261.00    เฉพาะเจาะจง หจก.วอรด เมดิก 45,261.00    หจก.วอรด เมดิก 45,261.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 131/62 ลว.28 พค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

16 วัสดุเคมีภัณฑ 8 รายการ 199,747.60    199,747.60 เฉพาะเจาะจง บ.ยีนพลัส จก. 199,747.60  บ.ยีนพลัส จก. 199,747.60  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 132/62 ลว.31 พค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79


