
แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1. น้ํามันซิลิโคน                                       360  ก 577,800.00       577,800.00     สอบราคา บ.ซีเทค โซลูชั่น จก.        558,540.- บ.ซีเทค โซลูชั่น จก.        558,540.- ราคาต่ําสุด, ส. 61/59 ลว. 5 เมย. 59

บ. ซินเทค อินโนเวชั่น     570,096.- รายละเอียดถูกต้อง
2. น้ํามันแวคคัม (Vacuum Oil) เบอร์ P3      200  ล. 321,000.00       321,000.00     บ.ซีเทค โซลูชั่น จก.       310,300.- บ.ซีเทค โซลูชั่น จก.       310,300.-

บ. ซินเทค อินโนเวชั่น     317,790.-

2 1. เซลล์ไลน์ BHK21 สําหรับเพาะเลี้ยง สอบราคา หจก.แซคซายน์            1,059,300.- ราคาต่ําสุด, ส. 62/59 ลว. 19 เมย. 59
ไวรัส                                                     5  
หลอด

1,070,000.00    1,070,000.00  บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอลฯ    1,043,250.-  บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอลฯ    1,043,250.-  รายละเอียดถูกต้อง

3 กล่องกระดาษบรรจุวัคซีน          จํานวน 14 รายการ 736,583.00       736,583.00 สอบราคา บ.เจนเทคฯ จก.           777,170.96 บ.เพอร์เฟค ฯ จก.        736,563.93 ราคาต่ําสุด, ส. 63/59 ลว. 19 เมย. 59

บ.เพอร์เฟค ฯ จก.        736,563.93 รายละเอียดถูกต้อง

4 1. ขวดพลาสติกสําหรับบรรจุวัคซีน ขนาด 100 มล. สอบราคา บ. บี.โอ.เอส คอมเพลก็ซ์   940,530.- บ. บี.โอ.เอส คอมเพล็กซ์   940,530.- รายละเอียดถูกต้อง ส. 64/59 ลว. 21 เมย. 59
จํานวน                                            150,000  ข 941,940.00       941940
2. ขวดพลาสติกสําหรับบรรจุวัคซีนโรคปากและ
เท้าเปื่อยโค-กระบือ ขนาด 50 มล.     160,000 ขวด 720,000.00       720000 บ. บี.โอ.เอส คอมเพล็กซ์   719,040.- บ. บี.โอ.เอส คอมเพล็กซ์   719,040.-

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

       วันที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 น้ํามันเตา                                        15,000  ลิต 161,142.00       164,142.00     กรณีพิเศษ ปตท.                            161,142 ปตท.                            161,142 รายละเอียดถูกต้อง บซ. 91/59 ลว. 7 เมย. 59

2 สายยางซิลิโคน                                  8  รายการ 138,250.00       138,250.00     ตกลงราคา ร้าน เอเค พาณิชย์ภัณฑ์  138,250.- ร้าน เอเค พาณิชย์ภัณฑ์  138,250.- ราคาต่ําสุด, บซ. 92/59 ลว. 8 เมย. 59
รายละเอียดถูกต้อง

3 วัสดุอะไหล่                                        2 รายการ 6,000.00          6,000.00        ตกลงราคา ร้านแสงอรุณฯ                   6,000.- ร้านแสงอรุณฯ                   6,000.- ราคาต่ําสุด, บซ. 93/59 ลว. 8 เมย. 59
รายละเอียดถูกต้อง

4 หนูตะเภา  และ หนูขาว พร้อมกล่อง                       96,540.00        96,540.00      กรณีพิเศษ ศูนย์สัตว์ทดลองฯ ศูนย์สัตว์ทดลองฯ ตามมติ ครม. บซ. 94/59 ลว. 11 เมย. 59
อาหารหนูตะเภาและหนูขาว มหาวิทลัยมหิดล               96,540.- มหาวิทลัยมหิดล               96,540.-

5 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                               15 ,000  ลิต 164,352.00       164,352.00     กรณีพิเศษ ปตท.                            164,352 ปตท.                            164,352 รายละเอียดถูกต้อง บซ. 95/59 ลว. 26 เมย. 59

6 วัสดุโรงงาน                                           2  รายก 21,400.00        21,400.00      ตกลงราคา บ.แอฟฟินิเท็ค จก.            21,400.- บ.แอฟฟินิเท็ค จก.            21,400.- ราคาต่ําสุด, บซ. 96/59 ลว. 27 เมย. 59

รายละเอียดถูกต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

       วันที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมาพิมพ์ฉลากสติกเกอร์วัคซีน 525,747.00 525,747.00    วิธีสอบราคา บจก. โคราช เลเบล 2004 บจก. ซี เอ็ม วาย เจ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 20/2559 (สทช.)

จํานวน 9 รายการ งบปี 59 ราคาที่เสนอ  373,190.00 บาท เป็นเงิน  525,709.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 2 เมษายน 2559

บจก. ซี เอ็ม วาย เจ ข้อ 20  มีรายละเอียด

ราคาที่เสนอ  525,709.00 บาท ถูกต้องครบถ้วน

บจก. พีเอ็น แอดเวอร์ไทซิ่ง

ราคาที่เสนอ  328,600.00 บาท

2 ซ่อมถังเก็บและหมุนเวียนน้ําบริสุทธิ์ 634,082.00 634,082.00    วิธีสอบราคา บจก. วินเนอร์วิชั่น บจก. วินเนอร์วิชั่น ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 21/2559 (สทช.)

(DI-Water) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า งบปี 59 ราคาที่เสนอ  634,082.00 บาท เป็นเงิน  634,082.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 11 เมษายน 2559

16,000 ลิตร บจก. อธิชัยเมดิคอล ข้อ 20  เสนอราคาต่ําสุด

ราคาที่เสนอ  638,041.00 บาท มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน

3 ซ่อมเครื่องบรรจุวัคซีน ปิดฉลากวัคซีน 483,640.00 483,640.00    วิธีตกลงราคา บจก. รีเนาน์ เทคนิคอล บจก. รีเนาน์ เทคนิคอล ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 22/2559 (สทช.)

และบรรจุขวดวัคซีนลงกล่องอัตโนมัติ งบปี 59 ราคาที่เสนอ  483,640.00 บาท เป็นเงิน  483,640.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 18 เมษายน 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

4 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 128,500.00 128,500.00    วิธีตกลงราคา ร้านถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ ร้านถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 23/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  128,500.00 บาท เป็นเงิน  128,500.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 18 เมษายน 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   29  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2559



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   29  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2559

5 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 5 รายการ 488,027.00 488,027.00    วิธีตกลงราคา บจก. แอฟฟินิเท็ค บจก. แอฟฟินิเท็ค ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 24/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  488,027.00 บาท เป็นเงิน  488,027.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 21 เมษายน 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

6 ซ่อมเครื่องทําน้ําเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 295,962.00 295,962.00    วิธีตกลงราคา บจก. วินเนอร์วิชั่น บจก. วินเนอร์วิชั่น ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 25/2559 (สทช.)

150 ตันความเย็น งบปี 59 ราคาที่เสนอ  295,962 บาท เป็นเงิน  295,962 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 21 เมษายน 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

7 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 591,977.50 591,977.50    วิธีสอบราคา บจก. แอฟฟินิเท็ค บจก. แอฟฟินิเท็ค ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 26/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  591,924.00 บาท เป็นเงิน  591,924.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 26 เมษายน 2559

บจก. อธิชัยเมดิคอล ข้อ 20  เสนอราคาต่ําสุด

ราคาที่เสนอ  599,414.00 บาท มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน

8 โครงการก่อสร้างระบบผสมสารเคมีใน 550,000.00 550,000.00    วิธีสอบราคาทาง บจก. ไฮโดร โปรดักส์ หจก. เอสพี ไมโคร สโคฟ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 27/2559 (สทช.)

กระบวนการผลิตน้ําประปา อิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่เสนอ 548,000.00 บาท เป็นเงิน  4,980,000.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

งบปี 59 หจก. เอสพี ไมโคร สโคฟ ข้อ 20  เสนอราคาต่ําสุด

ราคาที่เสนอ  4,980,000.00 บาท มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   29  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2559

9 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 1 คัน 7,150.00    7,150.00       วิธีตกลงราคา ร้านแสงอรุณการไฟฟ้า ร้านแสงอรุณการไฟฟ้า ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 7,150.00 บาท เป็นเงิน 7,150.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 5 เมษายน 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

10 ซ่อมตู้แช่ 2-8 องศาเซลเซียส จํานวน 1 ตู้ 3,852.00    3,852.00       วิธีตกลงราคา บจก. เอ็นเทค แอสโซซิเอท บจก. เอ็นเทค แอสโซซิเอท ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 40/2559 (สทช.)

(ปศจ.ชัยภูมิ) งบปี 59 ราคาที่เสนอ  3,852.00 บาท เป็นเงิน  3,852.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 18 เมษายน 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

11 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 1 คัน 34,860.60  34,860.60     ตกลงราคา บจก.ปากช่องธีระบริการ บจก.ปากช่องธีระบริการ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 41/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 34,860.60 บาท เป็นเงิน 34,860.60 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 21 เมษายน 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

12 จ้างพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ จํานวน 1 รายการ 65,000.00  65,000.00     ตกลงราคา บจก. ซี เอ็ม วาย เจ บจก. ซี เอ็ม วาย เจ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  65,000.00 บาท เป็นเงิน  65,000.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 26 เมษายน 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


