
แบบ สขร. 1

        

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1. เจนต้าไมซินซัลเฟต                                25,000 7,637,000.00    7,637,000.00  e-bidding บ.วินเนอร์วิชั่น จก.       7,675,000.-

บ.เวทเอคเซิลเล็นซ์ จก.  7,650,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 43/59 ลว. 1 กพ. 59

บ.แอฟฟินิเท็ค จก.    7,630,437.50 บ.แอฟฟินิเท็ค จก.    7,630,437.50 ถูกต้อง

หจก.วี.พี.เวท              7,637,000.-

2. มาร์คอล 82                                        32 ,400 8,139,466.44    8,139,466.44  บ.แอฟฟินิเท็ค จก.        8,262,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 42/59 ลว. 1 กพ. 59

บ.ภาวิวัฒน์ จก.        8,139,463.20 บ.ภาวิวัฒน์ จก.        8,139,463.20 ถูกต้อง

บ.ซิกม่าไซแอนติฟิคฯ  6,032,232.-

3. คาล์ฟ ซีรัม                                         16,000 12,112,128.00   12,112,128.00   บ.วินเนอร์วิชั่น จก.    12,112,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 41/59 ลว. 1 กพ. 59

บ.แบงเทรดดิ้ง ฯ        12,103,840.- บ.แบงเทรดดิ้ง ฯ        12,103,840.- ถูกต้อง

2 1. ขวดดูดแห้ง 3 มล. พร้อมจุกยางทําแห้งและ e-bidding บ.กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จก.  4,590,300.- ส. 44/59 ลว. 4 กพ. 59

    ฝาแค๊ปอลูมิเนียม                         1,300,000 ชดุ 4,116,125.00    4,116,125.00  บ.ไทยนอสทรัม จก.      4,339,920.- บ.ไทยนอสทรัม จก.      4,339,920.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด

2. ขวดดูดแห้ง 6 มล. พร้อมจุกยางทําแห้งและ บ.กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จก. 5,457,000.- ถูกต้อง

    ฝาแค๊ปอลูมิเนียม                         1,000,000 ชดุ 4,877,000.00    4,877,000.00  บ.ไทยนอสทรัม จก.      5,168,100.- บ.ไทยนอสทรัม จก.      5,168,100.-      "                   "

3. ขวดดูดแห้ง 12 มล. พร้อมจุกยางทําแห้งและ บ.กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จก.     729,740.-

    ฝาแค๊ปอลูมิเนียม                         110,000 ชุด 648,725.00       648,725.00     บ.ไทยนอสทรัม จก.         687,368.- บ.ไทยนอสทรัม จก.         687,368.-      "                   "

3 1. ชุดถังหมักชีวภาพแบบใช้ครั้งเดียวชนิด e-bidding บ.แอฟฟินิเทค จก.     27,470,000.- บ.แอฟฟินิเทค จก.     27,470,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 45/59 ลว. 12 กพ. 59

   ใบพายขนาด 1000 ล.                             1  ชุด 27,500,000.00   27,500,000 บ.วินเนอร์ วิชั่น จก.   27,488,300.- ถูกต้อง

4 1. ชุดระบบกรองแนวขนานสําหรับไวรัสและ e-bidding

    แอนติเจนไม่น้อยกว่า 300 มล.พร้อมตู้

    ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา C หจก. โกลบอลฯ              571,000.-

    และอุปกรณ์ประกอบ                                 1  571,400.00       571,400.00     บ.ออสคอน จก.              487,155.- บ.ออสคอน จก.              487,155.- ราคาต่ําสุด, ส. 46/59 ลว. 12 กพ. 59

2. ตู้แช่แข็ง -86 องศา C ขนาดไม่น้อยกว่า บ.สิทธิพรฯ จก.            1,495,860.- บ.สิทธิพรฯ จก.            1,495,860.- รายละเอียดถูกต้อง ส. 47/59 ลว. 12 กพ. 59

    800 ล. แบบยืน                                         1 1,498,000.00    1,498,000.00  บ.แอนนาไลท์ฯ จก.      1,498,000.-

3. ระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์แบบกําจัดประจุ บ.แอฟฟินิเทค จก.      19,300,000.- ยกเลิก รายละเอียดไม่ถูกต้อง

    ด้วยไฟฟ้า                                               1 ร 19,500,000.00     19,500,000.00   บ.วินเนอร์ วิชั่น จก.    19,450,000.-      "               "

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

       วันที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........
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5 1. ไส้กรองแมมเบรนสําหรับกรองกากเซลล์ สอบราคา หจก. ศิลปอิเลคทริค    2,022,300.- ราคาต่ําสุด, ส. 48/59 ลว. 19 กพ. 59

    และน้ําไวรัสขนาด 2.0 ไมครอนยาว 30"     180 อัน 1,926,000.00    1926000 หจก. โกลบอลฯ           1,926,000.- หจก. โกลบอลฯ           1,926,000.- รายละเอียดถูกต้อง

6 1. กล่องพลาสติกบรรจุวัคซีนสัตว์ปีก ฯ    52,000 

กล่อง
89,024.00        89,024.00      สอบราคา บ.ดาต้าแพค จก.             89,024.- ต่ํากว่าวงเงิน, ส. 49/59 ลว. 19 กพ. 59

บ.เพอร์เฟค แมเนจเมนท์  87,354.80 บ.เพอร์เฟค แมเนจเมนท์  87,354.80 รายละเอียดถูกต้อง

2. กล่องพลาสติกบรรจุวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย  บ.ดาต้าแพค จก.            329,346.-

โค-กระบือ                                           

19 000 กล่อง
337,478.00       337,478.00     บ.เพอร์เฟค แมเนจเมนท์  323,247.- บ.เพอร์เฟค แมเนจเมนท์  323,247.-       "                "

3. กล่องพลาสติกบรรจุวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย บ.ดาต้าแพค จก.            623,168.-

สุกรขนาด 75 โด๊ส ฯ                            32,000 

กล่อง
636,864.00       636,864.00     บ.เพอร์เฟค แมเนจเมนท์    614,950.40 บ.เพอร์เฟค แมเนจเมนท์    614,950.40       "                "

7 1. น้ํายาล้างทําความสะอาดชนิดมัลติเอ็นไซม์ สอบราคา บ.มายด์ เมดิก                  85,600. บ.มายด์ เมดิก                 85,600.- ราคาต่ําสุด,รายละ ส. 50/59 ลว. 24 กพ. 59

และฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น                                20  กล 85,600.00        85,600.00      บ. อินโนโปรเกรสฯ            96,300.- เอีดยถูกต้อง

2. น้ํายาฆ่าเชื้อชนิดสเปรย์ฆ่าเชื้อพื้นผิว บ.มายด์ เมดิก                  96,300. บ.มายด์ เมดิก                  96,300.-

ปราศจากแอลกอฮอล์                                  75  ข 96,300.00        96,300.00      บ. อินโนโปรเกรสฯ          120,375.-

3. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ    900  ลิตร 471,870.00       471,870.00     บ. โซลูชั่น เอ็กเพรส         510,390.-

 บ.เดลต้า                        471,870 บ.เดลต้า                        471,870.- ส. 51/59 ลว. 24 กพ. 59

7 1. ขวดเซนตริฟิวส์สําหรับเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็ว 1,765,500.00    1,765,500 สอบราคา บ.แอฟฟินิเท็ค จก.      1,765,500.- บ.แอฟฟินิเท็ค จก.      1,765,500.- ราคาต่ําสุด, ส. 52/59 ลว. 24 กพ. 59

   สูง (Beckman Avanti JKN-26) บ.วินเนอร์ วิชั่น จก.    1,950,000.- รายละเอียดถูกต้อง

   พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                             60  ชุด

7 1. Casitone หรือ Trytone                   260,000 

กรัม
1,168,440.00    1,168,440.00  สอบราคา หจก.โกลบอลฯ            1,237,990.- หจก.โกลบอลฯ            1,237,990.- รายละเอียดถูกต้อง ส. 53/59 ลว. 26 กพ. 59
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2. แอมโมเนียม คาร์บอเนต สําหรับ บ.เอส.เอ็มเคมิคอลฯ       136,425.-

    รมพื้นที่ 200 ตร.ม.                                  50

กป
144,450.00       144,450.00     หจก.อินเตอร์ 31             133,750. หจก.อินเตอร์ 31             133,750.- ราคาต่ําสุด ส. 54/59 ลว. 26 กพ. 59

3. แอล-ซีสทีน                                             

12 กก
36,208.80        36,028.80      ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก

4. แอล-ไทโรซีน                                          12

กก
37,236.00        37,236.00      ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก

5. พาราฟอร์มาลดีโฮด์กระป๋องฃนาด  บ.เอส.เอ็มเคมิคอล          157,290.-

    200 ม.
3
                                                 169,167.00       169,167.00     หจก.อินเตอร์ 31             154,080. หจก.อินเตอร์ 31             154,080.- ราคาต่ําสุด ส. 54/59 ลว. 26 กพ. 59

6. MEM Vitamins Solution (100X)

    100 ml.                                                

30 ขวด
18,900.00        18,900.00       ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก

1 วัสดุอะไหล่  จํานวน 3 รายการ 80,571.00        80,571.00      ตกลงราคา บ.เอบีแอนด์ดีคูลลิ่ง จก.     80,571.- บ.เอบีแอนด์ดีคูลลิ่ง จก.       80,571. ราคาต่ําสุด บซ. 59/59 ลว. 1 กพ. 59

2 วัสดุอื่น ๆ จํานวน 12 รายการ 81,680.00        81,680.00      ตกลงราคา ร้านธนาพาณิชย์               81,680.- ร้านธนาพาณิชย์               81,680.- ราคาต่ําสุด บซ. 60/59 ลว. 3 กพ. 59

3 วัสดุเคมีภัณฑ์ จํานวน 9 รายการ 407,891.00       407,891.00     ตกลงราคา ร้านเอส.พี อินเตอร์ฯ        407,891.- ร้านเอส.พี อินเตอร์ฯ        407,891.- ราคาต่ําสุด บซ. 61/59 ลว. 3 กพ. 59

4 ชุดตรวจสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย     95,765.00        95,765.00      ตกลงราคา บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอลฯ          95,765. บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอลฯ          95,765.- ราคาต่ําสุด บซ. 62/59 ลว. 16 กพ. 59

5 ฝาแค๊ปอลูมิเนียม จํานวน 2 รายการ 414,000.00       414,000.00     ตกลงราคา หจก.บัวทอง ฯ               414,000.- หจก.บัวทอง ฯ               414,000.- ราคาต่ําสุด บซ. 63/59 ลว. 17 กพ. 59

6 วัสดุเคมีภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ 23,540.00        23,540.00      ตกลงราคา บ. พีที.วิชั่น                      23,540 บ. พีที.วิชั่น                      23,540 ราคาต่ําสุด บซ. 64/59 ลว. 17 กพ. 59

7 วัสดุโรงงาน จํานวน 1 รายการ 185,290.00       185,290.00     ตกลงราคา บ. พีที.วิชั่น                      23,540 บ. พีที.วิชั่น                      23,540 ราคาต่ําสุด บซ. 65/59 ลว. 17 กพ. 59
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8 วัสดุอะไหล่ ฯ จํานวน 26 รายการ 255,169.00       255,169.00     ตกลงราคา ร้านบีโออี                       255,169 ร้านบีโออี                       255,169 ราคาต่ําสุด บซ. 66/59 ลว. 17 กพ. 59

9 เอทานอล 95 % 86,028.00        86,028.00      กรณีพิเศษ องค์การสุรา                     86,028. องค์การสุรา                     86,028. ตามมติ ครม. บซ. 67/59 ลว. 24 กพ. 59

10 วัสดุอะไหล่ จํานวน 4 รายการ 67,565.15        67,565.15      ตกลงราคา บ. เอบีแอนด์ดีคูลลิ่งฯ     67,565.15 บ. เอบีแอนด์ดีคูลลิ่งฯ     67,565.15 ราคาต่ําสุด บซ. 68/59 ลว. 24 กพ. 59

11 วัสดุโรงงาน จํานวน 15 รายการ 141,338.00       141,338.00     ตกลงราคา ร้านถาวรวัฒนาฯ           141,338.- ร้านถาวรวัฒนาฯ           141,338.- ราคาต่ําสุด บซ. 69/59 ลว. 25 กพ. 59

12 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                              15 ,000 ลิตร 151,512.00       151,512.00     ตกลงราคา ปตท.                            151,512 ปตท.                            151,512 ราคาต่ําสุด บซ. 70/59 ลว. 29 กพ. 59

 



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 398,575.00    398,575.00    วิธีพิเศษ หจก. เค.เจ. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง หจก. เค.เจ. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 11/2559 (สทช.)

จํานวน 2 รายการ งบปี 59 ราคาที่เสนอ  398,575.00 บาท เป็นเงิน  398,575.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

ข้อ 24

2 จ้างเหมาพ่นกําจัดเชื้อด้วยไฮโดรเจนฯ 1,232,010.00  1,232,010.00 วิธีสอบราคา บจก. ดีซีเอส โซลูชั่น บจก. ดีซีเอส โซลูชั่น ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 12/2559 (สทช.)

จํานวน 2 รายการ งบปี 59 ราคาที่เสนอ  1,232,010.00 บาท เป็นเงิน  1,232,010.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อ 20

3 ซ่อมระบบปรับอากาศ (AIR COOLED 220,445.68    220,446.68    ตกลงราคา บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 13/2559 (สทช.)

CHILLER) งบปี 59 ราคาที่เสนอ  220,445.68 บาท เป็นเงิน  220,445.68 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

4 ซ่อมเครื่องบรรจุวัคซีนและปิดจุกยาง 1,721,362.50  1,721,362.50 วิธีสอบราคา บจก. จาดา เทคนิคคอล ซัพพลาย บจก. จาดา เทคนิคคอล ซัพพลาย ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 14/2559 (สทช.)

พร้อมทั้งปิดฝาอลูมิเนียมให้เข้ากับปากขวด งบปี 59 ราคาที่เสนอ  1,714,942.50 บาท เป็นเงิน  1,714,942.50 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ด้วยระบบอัตโนมัติ ข้อ 20

5 ซ่อมระบบ Air Compressor Center      167,027.00    167,027.00    วิธีตกลงราคา บจก. เพรสซิเด้นท์ อินโนเวทีฟ บจก. เพรสซิเด้นท์ อินโนเวทีฟ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 15/2559 (สทช.)

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ งบปี 59 ราคาที่เสนอ  167,027.00 บาท เป็นเงิน  167,027.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   29  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   29  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559

6 ซ่อมรถบรรทุกการเกษตร จํานวน 1 คัน 5,940.00       5,940.00       วิธีตกลงราคา ร้านแสงอรุณการไฟฟ้า ร้านแสงอรุณการไฟฟ้า ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 5,940.00 บาท เป็นเงิน 5,940.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

7 ซ่อมอาคารเก็บวัคซีน (ปศข.4) 51,895.00      51,895.00     วิธีตกลงราคา บจก. เน็คเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง บจก. เน็คเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  51,895.00 บาท เป็นเงิน  51,895.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

8 ซ่อม Air Handling Unit (AHU) 25,690.70      25,690.70     วิธีตกลงราคา ร้านภัทรภรเซลแอนด์เซอร์วิส ร้านภัทรภรเซลแอนด์เซอร์วิส ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  25,690.70 บาท เป็นเงิน  25,690.70 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

9 จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม 34,902.00      34,902.00     วิธีตกลงราคา ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 31/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  34,902.00 บาท เป็นเงิน  34,902.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


