
แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ 7,500,000.00   7,500,000.00 e-bidding บ.ยีนพลัส จก.              7,498,000.- บ.ยีนพลัส จก.              7,498,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส.80/59 ลว. 9 สค. 59

ชนิด 8 เส้น  จํานวน                                1  ชุด บ.คิว ไบโอซายน์ จก.   7,500,000.- ถูกต้อง

2 เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบไฟฟ้า            2  เครื่อง 23,112.00       23,112.00 ตกลงราคา บ.ฟินิกส์                           23,112 บ.ฟินิกส์                           23,112 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส.81/59 ลว. 23 สค. 59

ถูกต้อง

3 1. เปปโตน                                           200  กก 618,460.00     618,460.00 สอบราคา บ.เอ็นแอนด์เอฯ               618,246.- บ.เอ็นแอนด์เอฯ               618,246.- ราคาต่ํากว่าวงเงิน ส. 82/59 ลว. 31 สค. 59

2. จุกยางปิดขวดวัคซีนขนาด 20 มม.    300,000 จุก 417,300.00     417,300.00  บ.ไทยนอสทรัมฯ             385,200.- บ.ไทยนอสทรัมฯ             385,200.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 125/59 ลว.16 สค.59

บ.กีสส์ฯ                          436,560.- ถูกต้อง

บ.บีโอเอส คอมเพล็กซ์ฯ    404,460.-

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                              30 ,000  ลิต 376,854.00     376,854.00 กรณีพิเศษ ปตท.                             376,854 ปตท.                             376,854 ต้องการใช้เร่งด่วน บซ. 123/59 ลว. 1 สค.59

2 วัสดุเคมีภัณฑ์                                        2  รายก 21,908.25       21,908.25 ตกลงราคา บ.ยูนิทีวีเวล                  21,908.25 บ.ยูนิทีวีเวล                  21,908.25 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 124/59 ลว.16 สค.59

ถูกต้อง

3 จุกยางปิดขวดวัคซีนขนาด 20 มม.         1  รายการ 385,200.00     385,200.00 ตกลงราคา บ.ไทยนอสทรัม               385,200.- บ.ไทยนอสทรัม               385,200.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 125/59 ลว.16 สค.59

ถูกต้อง

4 Eagle's MEM "Nissui"                         1  รายการ 166,920.00     166,290.00  ตกลงราคา บ.อินโนแม็ค                   166,920.- บ.อินโนแม็ค                   166,920.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 126/59 ลว.17 สค.59

ถูกต้อง

5 วัสดุโรงงาน                                         4  รายกา 412,806.00     412,806.00 ตกลงราคา หจก.โกลบอล                  412,806. หจก.โกลบอล                  412,806. ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 127/59 ลว.17 สค.59

ถูกต้อง

6 วัสดุอะไหล่                                          7  รายกา 71,250.00       71,250.00 ตกลงราคา ร้านลพบุรีฯ                       71,250 ร้านลพบุรีฯ                       71,250 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 128/59 ลว.23 สค.59

ถูกต้อง

7 วัสดุเคมีภัณฑ์                                     2  รายการ 19,924.48       19,924.48 ตกลงราคา บ.เพอร์เฟคฯ                  19,924.48 บ.เพอร์เฟคฯ                  19,924.48 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 129/59 ลว.23 สค.59

ถูกต้อง

8 วัสดุคอมพิวเตอร์                                  5  รายกา 98,250.00       98,250.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนกรีน                 98,250.- ร้านเทคโนกรีน                 98,250.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 130/59 ลว.23 สค.59

ถูกต้อง
9 ทริปซิน 1:250                                     800 กรัม 230,400.00     230,400.00  ตกลงราคา ร้านเอสพีฯ                     230,400. ร้านเอสพีฯ                     230,400. ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 131/59 ลว.24 สค.59

ถูกต้อง

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

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
10 วัสดุเคมีภัณฑ์                                      4  รายกา 50,685.90       50,685.90    ตกลงราคา หจก.อินเตอร์ 31            50,685.90 หจก.อินเตอร์ 31            50,685.90 รายละเอียดถูกต้อง บซ. 132/59 ลว.24 สค.59

11 UV Lamp type                                     4  
หลอด

282,480.00     282,480.00  ตกลงราคา ร้านเอเค พาณิชย์           282,480.- ร้านเอเค พาณิชย์           282,480.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 133/59 ลว.24 สค.59

12 อะลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 200x200มม.     1 รายการ 267,500.00     267,500.00  ตกลงราคา ร้านเบสท์                      267,500.- ร้านเบสท์                      267,500.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 134/59 ลว.24 สค.59

13 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                              15 ,000  
ลิตร

188,427.00     188,427.00  กรณีพิเศษ ปตท.                            188,427. ปตท.                            188,427. ต้องการใช้เร่งด่วน บซ. 135/59 ลว.24 สค. 59

14 วัสดุโรงงาน                                          4 รายกา 82,604.00       82,604.00    ตกลงราคา บ.เพอร์เฟคฯ จก.              82,604.- บ.เพอร์เฟคฯ จก.              82,604.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 136/59 ลว.25 สค. 59

15 น้ํามันดีเซล 454,771.40     454,771.40  กรณีพิเศษ ปตท.                         454,771.40 ปตท.                         454,771.40 ต้องการใช้เร่งด่วน บซ. 137/59 ลว.29 สค. 59
น้ํามันแก๊สโซฮอล์ 95

16 วัสดุโรงงาน                                          3 รายกา 417,000.- 417,000.- ตกลงราคา บ.ซายน์ออนฯ จก.           417,000.- บ.ซายน์ออนฯ จก.           417,000.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 138/59 ลว. 29 สค. 59

17 วัสดุเคมีภัณฑ์                                     11 รายการ 320,803.12     320,803.20  ตกลงราคา บ.ไลฟ์ ไซน์เอนซ์เอพี      320,803.12 บ.ไลฟ์ ไซน์เอนซ์เอพี      320,803.12 รายละเอียดถูกต้อง บซ. 139/59 ลว. 29 สค. 59

18 วัสดุการเกษตร                                    2 รายการ 22,900.00       22,900.00    ตกลงราคา ร้านเอเคฯ                       22,900.- ร้านเอเคฯ                       22,900.- รายละเอียดถูกต้อง บซ. 140/59 ลว. 30 สค. 59

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 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 จ้างพิมพ์วารสาร 40,000.00     40,000.00     วิธีตกลงราคา บจก.นิวธรรมดาการพิมพ์ บจก.นิวธรรมดาการพิมพ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 58/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 40,000.00 บาท เป็นเงิน 40,000.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

2 ซ่อมตู้แช่ 2-8 องศาเซลเซียส จํานวน 1 ตู้ 15,996.50     15,996.50     วิธีตกลงราคา บจก. เอ็นเทค แอสโซซิเอท บจก. เอ็นเทค แอสโซซิเอท ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 59/2559 (สทช.)

(ปศจ.เชียงใหม่) งบปี 59 ราคาที่เสนอ  15,996.50 บาท เป็นเงิน  15,996.50 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

3 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 3 คัน 7,750.00       7,750.00       วิธีตกลงราคา ร้านลพบุรีหล่อยาง ร้านลพบุรีหล่อยาง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 60/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  7,750.00  บาท เป็นเงิน  7,750.00  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

4 จ้างพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ จํานวน 3 รายการ 131,950.00    131,950.00   ตกลงราคา บจก. ซี เอ็ม วาย เจ บจก. ซี เอ็ม วาย เจ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 61/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  131,950.00 บาท เป็นเงิน  131,950.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2559


