แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 1
วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ลำดับที่
1

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน ๑ เครื่อง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
18,000.00

(บำท)
18,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เฉพาะเจาะจง

และรำคำทีเ่ สนอ
บ. วี วิน อินโฟ เทรด จากัด

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
บ. วี วิน อินโฟ เทรด จากัด

3

4

จ้างเหมาบริการทาความสะอาด สานักงานปศุสัตว์
เขต ๑

136,200.00

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน 81-3013 อย และ หมายเลขทะเบียน 3ณ
5062

21,920.00

เหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน นง 3179 นครราชสีมา และ
หมายเลขทะเบียน 6 กม 4828 กรุงเทพมหานคร

14,188.21

136,200.00

เฉพาะเจาะจง

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
136,200.00 ราคากลาง

สญ 4/2563 ลว. 11 ต.ค. 62

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บจ 1/2563 ลว. 7 พ.ย. 62

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บจ 2/2563 ลว. 19 พ.ย. 62

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
8,830.71 ราคากลาง

บจ 3/2563 ลว. 21 พ.ย. 62

บ.เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ จากัด บ.เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ จากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
3,818.83
3,818.83 ราคากลาง

บจ 4/2563 ลว. 25 พ.ย. 62

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
15,174.74 ราคากลาง

บจ 5/2563 ลว. 12 ธ.ค. 62

หไจก.ทรีโดมิเนียน 1992
136,200.00

21,920.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านกล้วยยางยนต์

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

14,188.21
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน นค 3783 ปทุมธานี

8,830.71

6

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 2348 ปทุมธานี

3,818.83

3,818.83

เฉพาะเจาะจง

7

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 9423 ปทุมธานี

15,174.74

15,174.74

เฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษชาระม้วนใหญ่
จานวน 8 ลัง

7,447.20

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 9424 ปทุมธานี

3,284.00

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง

2,140.00

5

8
9
10

8,830.71

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด
8,830.71

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด
15,174.74

7,447.20

เฉพาะเจาะจง

บ.สยามยูนิแคร์ จากัด
7,447.20

3,284.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเปลว เซอร์วิส

เฉพาะเจาะจง

นายจินตน์ ศรีวัฒนพงษ์
2,140.00

สญ 3/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

21,920.00
บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

14,188.21
บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
7,447.20 ราคากลาง

บซ 6/2563 ลว. 18 ธ.ค. 62

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
3,284.00 ราคากลาง

บจ 7/2563 ลว. 18 ธ.ค. 62

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
2,140.00 ราคากลาง

บจ 8/2563 ลว. 18 ธ.ค. 62

บ.สยามยูนิแคร์ จากัด
ร้านเปลว เซอร์วิส

3,284.00
2,140.00

หไจก.ทรีโดมิเนียน 1992
ร้านกล้วยยางยนต์

21,920.00
14,188.21

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

โดยสรุป
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
18,000.00 ราคากลาง

18,000.00
2

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

นายจินตน์ ศรีวัฒนพงษ์

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 1
วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ลำดับที่
11

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี)่ รถยนต์
ราชการหมายเลขทะเบียน กต 3259 ปทุมธานี
และหมายเลขทะเบียน กท 9423 ปทุมธานี จานวน
2 คัน

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
7,000.00

(บำท)
7,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เฉพาะเจาะจง

และรำคำทีเ่ สนอ
ร้านเปลว เซอร์วิส

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านเปลว เซอร์วิส

7,000.00

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการหมายเลขทะเบียน กต 3258 ปทุมธานี
(เปลีย่ นยางรถยนต์)

12,400.00

13

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการหมายเลขทะเบียน กต 3259 ปทุมธานี

17,526.07

17,526.07

เฉพาะเจาะจง

14

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร
สถานที่และทรัพย์สินของศูนย์ราชการ กรมปศุสัตว์
จังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เดือนต.ค. - มี.ค. 2563)

2,847,588.00

2,847,588.00

เฉพาะเจาะจง

12

15

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 11 รายการ

12,400.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

17
18

จ้างเหมาบริการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
สานักงาน

13,400.00

ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ จานวน 2 รายการ

33,820.00

ซื้อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จานวน 5 รายการ

482,360.00

13,400.00

เฉพาะเจาะจง

บ.เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ จากัด บ.เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ จากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง
17,526.07
17,526.07

บจ 11/2563 ลว. 25 ธ.ค. 62

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์
นายนิยม สิงห์ขรเขต
13,400.00

33,820.00

เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม
33,820.00

482,360.00

เฉพาะเจาะจง

บ.นาทิศไทย จากัด
482,360.00

19
20

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 8743 ปทุมธานี

5,117.81

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง

2,645.00

5,117.81
2,645.00

บซ 9/2563 ลว. 18 ธ.ค. 62

บจ 10/2563 ลว. 20 ธ.ค. 62

9,130.00
16

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

7,000.00
ร้านกล้วยยางยนต์

2,847,588.00
9,130.00

โดยสรุป
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

ร้านกล้วยยางยนต์
12,400.00

9,130.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

12,400.00

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง
2,847,588.00
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
9,130.00 ราคากลาง

บซ 14/2563 ลว. 14 ม.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
13,400.00 ราคากลาง

บจ 15/2563 ลว. 16 ม.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
33,820.00 ราคากลาง

บซ 16/2563 ลว. 21 ม.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
482,360.00 ราคากลาง

บซ 17/2563 ลว. 27 ม.ค. 63

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์
นายนิยม สิงห์ขรเขต
องค์การเภสัชกรรม
บ.นาทิศไทย จากัด

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
5,117.81 ราคากลาง

บจ 19/2563 ลว. 5 ก.พ. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
2,645.00 ราคากลาง

บจ 20/2563 ลว. 18 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

เฉพาะเจาะจง

5,117.81
นายจินตน์ ศรีวัฒนพงษ์

นายจินตน์ ศรีวัฒนพงษ์

2,645.00

สญ 5/2563 ลว. 6 ม.ค. 63

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 1
วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

21

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ จานวน 2 เครื่อง

22

ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 6 รายการ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
4,000.00

(บำท)
4,000.00

53,810.30

53,810.30

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

24

25

26
27
28

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะ
และขนส่ง หมายเลขทะเบียน 3ณ 5062 กทม

1,430.00

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะ
และขนส่ง หมายเลขทะเบียน นค 1306
พระนครศรีอยุธยา

7,720.00

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการหมายเลขทะเบียน กต 3259 ปทุมธานี

2,768.63

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการหมายเลขทะเบียน กจ 4229 ปทุมธานี

13,876.30

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลข
ทะเบียน กท 9424 ปทุมธานี

47,000.00

จ้างเหมาบริการติดตัง้ ระบบไฟฟ้า

10,560.00

1,430.00

เฉพาะเจาะจง

โดยสรุป
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
บ.เอสทีอี อินเตอร์เทรค จากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
4,000.00 ราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

บ.มิลค์เทคแดรี่แมชชีน จากัด

บ.มิลค์เทคแดรี่แมชชีน จากัด

เฉพาะเจาะจง

ร้านเปลว เซอร์วิส

เฉพาะเจาะจง

ร้านกล้วยยางยนต์

2,768.63

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด
2,768.63

13,876.30

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด
13,876.30

47,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเปลว เซอร์วิส

10,560.00

เฉพาะเจาะจง

นายนิยม สิงห์ขรเขต
10,560.00

29
30

31

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
หมายเลขทะเบียน 3ณ 5062 กรุงเทพมหานคร

5,050.00

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการหมายเลขทะเบียน บท 9075 ปทุมธานี
และกต 3258 ปทุมธานี จานวน 2 คัน

20,828.63

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จานวน 1 คัน

886,400.00

5,050.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเปลว เซอร์วิส

20,828.63

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด
20,828.63

886,400.00

ประกวดราคา

บจ 23/2563 ลว. 16 มี.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บจ 24/2563 ลว. 19 มี.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บจ 25/2563 ลว. 20 มี.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
13,876.30 ราคากลาง

บจ 26/2563 ลว. 20 มี.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
47,000.00 ราคากลาง

บจ 27/2563 ลว. 25 มี.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
10,560.00 ราคากลาง

บจ 28/2563 ลว. 25 มี.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
5,050.00 ราคากลาง

บจ 29/2563 ลว. 25 มี.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บจ 31/2563 ลว. 26 มี.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
บ.มิตซู อิมเพรสชั่น จากัด
857,000.00 ราคากลาง

สญ 6/2563 ลว. 30 มี.ค. 63

7,720.00
บ.โตโยต้า เภตรา จากัด
2,768.63
บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

นายนิยม สิงห์ขรเขต
ร้านเปลว เซอร์วิส

5,050.00

บ.มิตซู อิมเพรสชั่น จากัด
857,000.00

บจ 21/2563 ลว. 2 มี.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
1,430.00 ราคากลาง

ร้านเปลว เซอร์วิส

47,000.00

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

บซ 22/2563 ลว. 10 มี.ค. 63

ร้านกล้วยยางยนต์
7,720.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
53,810.30 ราคากลาง

ร้านเปลว เซอร์วิส
1,430.00

7,720.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

และรำคำทีเ่ สนอ
บ.เอสทีอี อินเตอร์เทรค จากัด
4,000.00
53,810.30

23

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด
20,828.63

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 1
วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ลำดับที่
32

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
18,000.00

(บำท)
18,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เฉพาะเจาะจง

และรำคำทีเ่ สนอ
บ. วี วิน อินโฟ เทรด จากัด

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
บ. วี วิน อินโฟ เทรด จากัด

18,000.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จานวน 2
รายการ

21,186.00

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 8 รายการ (หมึก
คอมพิวเตอร์)

40,500.00

35

สัง่ ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ กลุม่ ที่ 2 ยานาสลบและอื่น ๆ จานวน 4
รายการ

512,900.00

512,900.00

ประกวดราคา

36

ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กลุม่ ที่ 3 วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป, กลุม่ ที่ 5 น้ายาฆ่า
เชื้อ

2,164,400.00

2,164,400.00

ประกวดราคา

ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กลุม่ ที่ 4 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดทาหมัน

404,900.00

จ้างเหมาบริการทาความสะอาด สานักงานปศุสัตว์
เขต ๑

136,200.00

33
34

37

38
39
40
41
42

21,186.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

โดยสรุป
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
18,000.00 ราคากลาง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
สญ 8/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
21,186.00 ราคากลาง

บซ 32/2563 ลว. 1 เม.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บซ 33/2563 ลว. 9 เม.ย. 63

บ.โปร นาวิน เอ็นเตอร์ไพรส์จากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
489,700.00
489,700.00 ราคากลาง

สญ 9/2563 ลว. 10 เม.ย. 63

หจก. พรชัยอินเตอร์เทรด
21,186.00

40,500.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

หจก.ทีพีพี พรินติง้

หจก. พรชัยอินเตอร์เทรด
หจก.ทีพีพี พรินติง้

40,500.00

40,500.00

บ.โปร นาวิน เอ็นเตอร์ไพรส์จากัด

หจก.บี เวลล์ ฟาร์มา แอนด์ อีควิปเมนท์ หจก.บี เวลล์ ฟาร์มา แอนด์ อีควิปเมนท์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ

สญ 10/2563 ลว. 10 เม.ย. 63

ราคากลาง
2,164,400.00
404,900.00

ประกวดราคา

บ.นาทิศไทย จากัด
371,600.00

ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ จานวน 2 รายการ

8,782.00

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการหมายเลขทะเบียน นง 3179 ปทุมธานี

4,694.63

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 4
รายการ

85,800.00

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ

19,922.00

136,200.00
8,782.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

หจก.ทรีโดมิเนียน 1992
136,200.00
องค์การเภสัชกรรม
8,782.00

4,694.63

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด
4,694.63

85,800.00

เฉพาะเจาะจง

บ.นาทิศไทย จากัด
85,800.00

19,922.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์
19,922.00

2,164,400.00
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
371,600.00 ราคากลาง

บ.นาทิศไทย จากัด

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
136,200.00 ราคากลาง

หจก.ทรีโดมิเนียน 1992

สญ 11/2563 ลว. 13 เม.ย. 63

สญ 12/2563 ลว. 13 เม.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
8,782.00 ราคากลาง

บซ 34/2563 ลว. 13 เม.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
4,694.63 ราคากลาง

บจ 35/2563 ลว. 13 เม.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
85,800.00 ราคากลาง

บซ 36/2563 ลว. 14 เม.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
19,922.00 ราคากลาง

บซ 37/2563 ลว. 17 เม.ย. 63

องค์การเภสัชกรรม

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด
บ.นาทิศไทย จากัด

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 1
วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ลำดับที่
43
44

45

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จานวน 16
รายการ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
83,000.00

(บำท)
83,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เฉพาะเจาะจง

และรำคำทีเ่ สนอ
บ.นาทิศไทย จากัด

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
บ.นาทิศไทย จากัด

83,000.00

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร
สถานที่และทรัพย์สินของศูนย์ราชการ กรมปศุสัตว์
จังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เดือนเมษายน -กันยายน 2563)

2,847,588.00

สัง่ ซื้อครุภัณฑ์สนามและการฝึก เต็นท์ปฏิบัติงาน
ทางสัตวแพทย์พร้อมอุปกรณ์ จานวน 3 ชุด

600,000.00

2,847,588.00

เฉพาะเจาะจง

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

2,847,588.00
600,000.00

ประกวดราคา

ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ

234,000.00

234,000.00

เฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สนาม ซองบังคับสัตว์ จานวน 2 ซอง

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บซ 39/2563 ลว. 22 เม.ย. 63
สญ 14/2563 ลว. 27 เม.ย. 63

2,847,588.00
สญ 15/2563 ลว. 7 พ.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
234,000.00 ราคากลาง

บซ 40/2563 ลว. 13 พ.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
90,000.00 ราคากลาง

บซ 41/2563 ลว. 19 พ.ค. 63

บ.โปร นาวิน เอ็นเตอร์ไพรส์จากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
499,240.00
499,240.00 ราคากลาง

บซ 42/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

สญ 16/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

บ.นาทิศไทย จากัด
234,000.00

47

โดยสรุป
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
83,000.00 ราคากลาง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

หจก.กรวิรัตน์ มีเดีย
476,500.00

46

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

บ.ณภกิจ อินเตอร์เทรด จากัด
90,000.00

หจก.กรวิรัตน์ มีเดีย
476,500.00
บ.นาทิศไทย จากัด

บ.ณภกิจ อินเตอร์เทรด จากัด

48

ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จานวน 23 รายการ

499,240.00

499,240.00

เฉพาะเจาะจง

บ.โปร นาวิน เอ็นเตอร์ไพรส์จากัด

49

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา
งานวิจัย

50,000.00

50,000.00

ประกวดราคา

บ.ไทย จุลทรรศน์ จากัด

บ.ไทย จุลทรรศน์ จากัด

22,470.00
บ.อาฟเตอร์แล็บ จากัด

22,470.00
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
บ.อาฟเตอร์แล็บ จากัด
ราคากลาง

สญ 17/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

448,000.00
บ.อินฟาร์เทค จากัด
24,000.00

448,000.00
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
บ.อินฟาร์เทค จากัด
24,000.00 ราคากลาง

สญ 18/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

หจก.บี เวลล์ ฟาร์มา แอนด์ อีควิปเมนท์ หจก.บี เวลล์ ฟาร์มา แอนด์ อีควิปเมนท์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ

สญ 19/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

50

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สาร
พันธุกรรมแบบเคลือ่ นย้ายได้

450,000.00

450,000.00

คัดเลือก

51

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต
(Hematocrit centrifuge)

32,100.00

32,100.00

ประกวดราคา

1,436,340.00

1,436,340.00

ประกวดราคา

52

ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กลุม่ ที่ 3 วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1,037,550.00

1,037,550.00

ราคากลาง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 1
วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ลำดับที่

53

54

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
สัง่ ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ กลุม่ ที่ 2 ยานาสลบและอื่น ๆ และกลุม่ ที่
4 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัด
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องปั่นเหวี่ยง 16 หลุม

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
869,340.00

(บำท)
869,340.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ประกวดราคา

และรำคำทีเ่ สนอ
บ.นาทิศไทย จากัด

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
บ.นาทิศไทย จากัด

585,440.00
92,800.00

92,800.00

ประกวดราคา

บ.พี.ซี.เมดิคอล มาร์เก็ตติง้ จากัด
54,500.00

55
56
57
58

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดัน
ของเหลว ชนิดตัง้ พื้น ขนาด 2.5 แรงม้า จานวน 1
รายการ

13,800.00

ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นค
3783 ปทุมธานี จานวน 4 เส้น

12,400.00

ซื้อวัสดุการเกษตร ผลิตภัณฑ์กาจัดแมลงและสัตว์
รบกวน จานวน 1 รายการ

264,000.00

ซื้อวัสดุสานักงานจานวน 16 รายการ

10,482.00

13,800.00

เฉพาะเจาะจง

บ.ปฏิพงศ์ อินดัสทรี จากัด

เฉพาะเจาะจง

บ.ปฏิพงศ์ อินดัสทรี จากัด

บ.พี.ซี.เมดิคอล มาร์เก็ตติง้ จากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง
54,500.00

เฉพาะเจาะจง

บ.อโกรฟาร์ม่า จากัด

เฉพาะเจาะจง

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 3 รายการ

18,720.00

18,720.00

เฉพาะเจาะจง

บ.นาทิศไทย จากัด

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
12,400.00 ราคากลาง

บซ 44/2563 ลว. 4 มิ.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
264,000.00 ราคากลาง

บซ 45/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
10,482.00 ราคากลาง

บซ 46/2563 ลว. 23 มิ.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
18,720.00 ราคากลาง

บซ 47/2563 ลว. 26 มิ.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
69,550.00 ราคากลาง

บซ 48/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

บ.บี เวลล์ ฟาร์มา แอนด์ อีควิปเมนท์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ

สญ 22/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

บ.ปฏิพงศ์ อินดัสทรี จากัด
บ.อโกรฟาร์ม่า จากัด

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์
บ.นาทิศไทย จากัด

18,720.00
60

ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 2 รายการ

69,550.00

69,550.00

เฉพาะเจาะจง

บ.มิลค์เทคแดรี่แมชชีน จากัด

บ.มิลค์เทคแดรี่แมชชีน จากัด

69,550.00
61

ซื้อเวชภัณฑ์ ยาฉีดสลบ Tiletamine และ
Zolazepam เข้มข้น

2,250,00

2,250,00

คัดเลือก

บ.บี เวลล์ ฟาร์มา แอนด์ อีควิปเมนท์

ราคากลาง
2,250,00

สญ 21/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

13,800.00

10,482.00
59

สญ 20/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

บซ 43/2563 ลว. 4 มิ.ย. 63

264,000.00
10,482.00

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บ.ปฏิพงศ์ อินดัสทรี จากัด

12,400.00
264,000.00

โดยสรุป
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

585,440.00

13,800.00
12,400.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

2,250,00

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 1
วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ลำดับที่
62
63

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จานวน 8
รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 11 รายการ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
480,000.00

(บำท)
480,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เฉพาะเจาะจง

และรำคำทีเ่ สนอ
บ.นาทิศไทย จากัด

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
บ.นาทิศไทย จากัด

480,000.00
21,000.00

21,000.00

เฉพาะเจาะจง

64
65

66
67

68
69
70

14,672.38

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน 2ว 0030 กทม

3,700.00

14,672.38

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

143,320.00

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 3 เครื่อง

51,000.00

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะ
หมายเลขทะเบียน 6 กม 4828 กรุงเทพมหานคร
หมายเลขทะเบียน กต 3258 ปทุมธานี และ
หมายเลขทะเบียน กต 3259 ปทุมธานี รวมจานวน
3 คัน

26,342.87

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ จานวน 3 เครื่อง

2,247.00

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน กท 2348 ปทุมธานี

4,109.23

143,320.00

เฉพาะเจาะจง

บจ 51/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
3,700.00 ราคากลาง

บจ 52/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บซ 53/2563 ลว. 15 ก.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บซ 54/2563 ลว. 20 ก.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บจ 55/2563 ลว. 20 ก.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
2,247.00 ราคากลาง

บจ 56/2563 ลว. 20 ก.ค. 63

บ.เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ จากัด บ.เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ จากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
4,109.23
4,109.23 ราคากลาง

บจ 57/2563 ลว. 20 ก.ค. 63

ร้านเปลว เซอร์วิส

เฉพาะเจาะจง

บ.นาทิศไทย จากัด

น.ส.วิรัญญู แนวตัน
51,000.00

26,342.87

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

26,342.87
2,247.00

เฉพาะเจาะจง

บ.เอสทีอี อินเตอร์เทรค จากัด
2,247.00

4,109.23

เฉพาะเจาะจง

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์
บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

14,672.38
ร้านเปลว เซอร์วิส

143,320.00
51,000.00

บซ 49/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

3,700.00

ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ วัสดุ
วิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ และเวชภัณฑ์
จานวน 4 รายการ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

บซ 50/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

14,672.38
3,700.00

โดยสรุป
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
480,000.00 ราคากลาง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
21,000.00 ราคากลาง

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์
21,000.00

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน บท 9076 ปทุมธานี และ
หมายเลขทะเบียน กท 9423 ปทุมธานี รวมจานวน
2 คัน

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

บ.นาทิศไทย จากัด
143,320.00
น.ส.วิรัญญู แนวตัน
51,000.00
บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

26,342.87
บ.เอสทีอี อินเตอร์เทรค จากัด

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 1
วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ลำดับที่
71

72
73

74
75

76
77

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 3258
ปทุมธานี, รถยนต์หมายเลขทะเบียน นค 3783
ปทุมธานี และรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 2348
ปทุมธานี รวมจานวน 3 ลูก

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
11,500.00

(บำท)
11,500.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เฉพาะเจาะจง

และรำคำทีเ่ สนอ
ร้านเปลว เซอร์วิส

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านเปลว เซอร์วิส

11,500.00

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน บท 9076 ปทุมธานี
และหมายเลขทะเบียน กท 9423 ปทุมธานี จานวน
2 คัน

30,055.77

ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บท
9075 ปทุมธานี จานวน 4 เส้น และหมายเลข
ทะเบียน 9076 ปทุมธานี จานวน 4 เส้น รวมทั้งสิน้
8 เส้น

39,200.00

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 8743 ปทุมธานี

6,862.98

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จานวน 12
รายการ

184,200.00

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 9424 ปทุมธานี

2,330.00

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ จานวน 2 เครื่อง

12,973.75

30,055.77

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

30,055.77
39,200.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านกล้วยยางยนต์

6,862.98

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด
6,862.98

184,200.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.สามัญพิมพ์ตะวัน
184,200.00

2,330.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเปลว เซอร์วิส

12,973.75

เฉพาะเจาะจง

บ.เอสทีอี อินเตอร์เทรค จากัด
12,973.75

78

ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท
2348 ปทุมธานี จานวน 4 เส้น

21,600.00

21,600.00

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

ร้านกล้วยยางยนต์
21,600.00

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บจ 58/2563 ลว. 23 ก.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บจ 59/2563 ลว. 23 ก.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บซ 60/2563 ลว. 30 ก.ค. 63

30,055.77

39,200.00
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
6,862.98 ราคากลาง

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

บจ 60.1/2563 ลว. 30 ก.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
184,200.00 ราคากลาง

บจ 61/2563 ลว. 31 ก.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บจ 62/2563 ลว. 31 ก.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บจ 63/2563 ลว. 11 ส.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
21,600.00 ราคากลาง

บซ 64/2563 ลว. 11 ส.ค. 63

หจก.สามัญพิมพ์ตะวัน
ร้านเปลว เซอร์วิส

2,330.00

โดยสรุป
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

11,500.00

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

39,200.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

2,330.00
บ.เอสทีอี อินเตอร์เทรค จากัด
12,973.75
ร้านกล้วยยางยนต์

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 1
วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ลำดับที่
79

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบเบรก
พร้อมเปลีย่ นยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
6 กม 4828 กรุงเทพมหานคร

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
18,050.00

(บำท)
18,050.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เฉพาะเจาะจง

และรำคำทีเ่ สนอ
ร้านกล้วยยางยนต์

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านกล้วยยางยนต์

18,050.00
80

ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 3 รายการ

239,725.00

239,725.00

เฉพาะเจาะจง

82

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน บท 9075ปทุมธานี

9,331.47

จ้างเหมาบริการจัดทาโปสเตอร์ จานวน 105 ผืน
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จานวน 1,000 แผ่น

55,372.50

9,331.47

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

84

ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 4 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

29,736.00

จ้างเหมาบริการทาโล่รางวัล จานวน 1 โล่

2,000.00

29,736.00

เฉพาะเจาะจง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
9,331.47 ราคากลาง

บจ 67/2563 ลว. 18 ส.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บจ 68/2563 ลว. 18 ส.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
29,736.00 ราคากลาง

บซ 69/2563 ลว. 18 ส.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
2,000.00 ราคากลาง

บจ 70/2563 ลว. 18 ส.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
10,600.00 ราคากลาง

บซ 71/2563 ลว. 18 ส.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บจ 73/2563 ลว. 18 ส.ค. 63

บ.ดารงรังสิต อินเตอร์กรุ๊ป จากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
28,500.00
28,500.00 ราคากลาง

บซ 74/2563 ลว. 21 ส.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
7,447.20 ราคากลาง

บซ 75/2563 ลว. 21 ส.ค. 63

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด
บ.อาร์พีพีโปรดักส์ จากัด

บ.มิลค์เทคแดรี่แมชชีน จากัด
29,736.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

บ.ไซน์ ดีไซน์ จากัด
2,000.00

85

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 13 รายการ

10,600.00

10,600.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์
10,600.00

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน 81 - 3031
พระนครศรีอยุธยา

23,770.00

87

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบ
ข้อแข็ง จานวน 3 เครื่อง

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

บ.ดารงรังสิต อินเตอร์กรุ๊ป จากัด

88

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษชาระม้วนใหญ่
จานวน 8 ลัง

7,447.20

7,447.20

เฉพาะเจาะจง

บ.สยามยูนิแคร์ จากัด

86

23,770.00

เฉพาะเจาะจง

บจ 65/2563 ลว. 11 ส.ค. 63

บซ 66/2563 ลว. 18 ส.ค. 63

55,372.50
83

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

18,050.00
บ.เอ-เวท จากัด

9,331.47
55,372.50

โดยสรุป
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
239,725.00 ราคากลาง

บ.เอ-เวท จากัด
239,725.00

81

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

ร้านเปลว เซอร์วิส

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

บ.อาร์พีพีโปรดักส์ จากัด
55,372.50
บ.มิลค์เทคแดรี่แมชชีน จากัด
บ.ไซน์ ดีไซน์ จากัด

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์
ร้านเปลว เซอร์วิส

23,770.00

7,447.20

23,770.00

บ.สยามยูนิแคร์ จากัด

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 1
วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

89

ซื้อยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam
เข้มข้น จานวน 330 ขวด

90

ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 13 รายการ

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
495,000.00

(บำท)
495,000.00

เฉพาะเจาะจง

159,858.00

159,858.00

เฉพาะเจาะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 2 รายการ

57,352.00

57,352.00

เฉพาะเจาะจง

บ.มิลค์เทคแดรี่แมชชีน จากัด
บ.มิลค์เทคแดรี่แมชชีน จากัด

ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 6 รายการ

82,600.00

82,600.00

เฉพาะเจาะจง

บ.นาทิศไทย จากัด

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะ
หมายเลขทะเบียน นง 3179 นครราชสีมา

11,881.82

11,881.82

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน ๑ รายการ

475,150.00

475,150.00

เฉพาะเจาะจง

บซ 78/2563 ลว. 27 ส.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
82,600.00 ราคากลาง

บซ 79/2563 ลว. 27 ส.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บจ 81/2563 ลว. 27 ส.ค. 63

บ.นาทิศไทย จากัด

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด

96
97
98
99

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะ
หมายเลขทะเบียน กจ 4229 ปทุมธานี

3,800.00

ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 4229
ปทุมธานี จานวน 4 เส้น

16,800.00

ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 2 รายการ

3,300.00

3,800.00

เฉพาะเจาะจง

11,881.82
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
475,150.00 ราคากลาง

บซ 82/2563 ลว. 1 ก.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
3,800.00 ราคากลาง

บจ 83/2563 ลว. 1 ก.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
16,800.00 ราคากลาง

บซ 84/2563 ลว. 1 ก.ย. 63
บซ 85/2563 ลว. 1 ก.ย. 63

3,300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
3,300.00 ราคากลาง

บซ 86/2563 ลว. 2 ก.ย. 63

77,040.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
บ.ไอวีเดีย จากัด
77,040.00 ราคากลาง
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
17,455.98 ราคากลาง

บซ 87/2563 ลว. 8 ก.ย. 63

บ. เค เอคเซ็ลเล็นซ์ จากัด
475,150.00

95

ร้านกล้วยยางยนต์

บ. เค เอคเซ็ลเล็นซ์ จากัด
ร้านกล้วยยางยนต์

3,800.00
16,800.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านกล้วยยางยนต์

ร้านกล้วยยางยนต์

16,800.00

จ้างเหมาบริการจัดทาคูม่ ือการจัดการโคนมในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 1 จานวน 150 เล่ม

77,040.00

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ

17,455.98

3,300.00
77,040.00
17,455.98

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บซ 76/2563 ลว. 25 ส.ค. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
57,352.00 ราคากลาง

บ.มิลค์เทคแดรี่แมชชีน จากัด

11,881.82
94

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

บซ 77/2563 ลว. 27 ส.ค. 63

82,600.00
93

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
159,858.00 ราคากลาง

บ.มิลค์เทคแดรี่แมชชีน จากัด

57,352.00
92

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

โดยสรุป
และรำคำทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
หจก.บี เวลล์ ฟาร์มา แอนด์ อีควิปเมนท์ หจก.บี เวลล์ ฟาร์มา แอนด์ อีควิปเมนท์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
495,000.00
495,000.00 ราคากลาง
159,858.00

91

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ร้าน 9 มงคล

ร้าน 9 มงคล

บ.ไอวีเดีย จากัด
หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์
17,455.98

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 1
วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ลำดับที่
100

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
17,455.98

(บำท)
17,455.98

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เฉพาะเจาะจง

และรำคำทีเ่ สนอ
หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์

17,455.98
101

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

2,600.00

2,600.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์
2,600.00

102

ซื้อครุภัณฑ์สานักงาน โต๊ะทางานเข้ามุม (ตัวแอล)
ซ้ายหรือขวา จานวน 5 โต๊ะ ฉากกั้นผนังสาเร็จรูป
(พาร์ทิชั่น) แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลายพร้อมเสา
เริ่ม มีรางหรือกล่องร้อยสายไฟ จานวน 6 ชุด

41,925.00

41,925.00

เฉพาะเจาะจง

บ.เอ็นเอสบี ออฟฟิศ จากัด

41,925.00
103

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง

26,880.00

26,880.00

เฉพาะเจาะจง

104

ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ

216,000.00

216,000.00

เฉพาะเจาะจง

บ.ดิอินฟินิตแี้ กรนด์จากัด
26,880.00
บ.วิกรมวาณิช จากัด
216,000.00

105

ซื้อกรวยจราจร จานวน 20 อัน กระบองไฟจราจร
จานวน 17 อัน และถุงมือผ้าสีขาว จานวน 5 แพ็ค

16,853.57

16,853.57

เฉพาะเจาะจง

บ.เจนบรรเจิด จากัด
16,853.57

106
107

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จานวน 5
กล่อง เมาส์ จานวน 1 ตัว

11,400.00

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ

16,125.00

11,400.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ทีพีพี พรินติง้

เฉพาะเจาะจง

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์
16,125.00

108

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ

78,000.00

78,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ทีพีพี พรินติง้

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะ
หมายเลขทะเบียน 2ว 0030 กทม.

1,100.00

1,100.00

เฉพาะเจาะจง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
2,600.00 ราคากลาง

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์

ร้านเปลว เซอร์วิส

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บซ 87/2563 ลว. 8 ก.ย. 63
บซ 88/2563 ลว. 8 ก.ย. 63
บซ 89/2563 ลว. 11 ก.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
บ.ดิอินฟินิตแี้ กรนด์จากัด
26,880.00 ราคากลาง

บซ 90/2563 ลว. 11 ก.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
216,000.00 ราคากลาง

บซ 91/2563 ลว. 14 ก.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บซ 93/2563 ลว. 15 ก.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
11,400.00 ราคากลาง

บซ 94/2563 ลว. 15 ก.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
16,125.00 ราคากลาง

บซ 95/2563 ลว. 15 ก.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
78,000.00 ราคากลาง

บซ 96/2563 ลว. 15 ก.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
1,100.00 ราคากลาง

บจ 97/2563 ลว. 15 ก.ย. 63

41,925.00

บ.วิกรมวาณิช จากัด
บ.เจนบรรเจิด จากัด

16,853.57

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์

ร้านเปลว เซอร์วิส
1,100.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บ.เอ็นเอสบี ออฟฟิศ จากัด

หจก.ทีพีพี พรินติง้

78,000.00
109

โดยสรุป
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
17,455.98 ราคากลาง

หจก.ทีพีพี พรินติง้

11,400.00
16,125.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 1
วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ลำดับที่
110
111
112

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
จ้างเหมาบริการติดตัง้ ระบบไฟฟ้า ส่วนสุขภาพสัตว์
และส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
14,900.00

(บำท)
14,900.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เฉพาะเจาะจง

และรำคำทีเ่ สนอ
นายนิยม สิงห์ขรเขต

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
นายนิยม สิงห์ขรเขต

14,900.00

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน กต 3258 ปทุมธานี

9,831.16

จ้างเหมาบริการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าฝ่ายบริหารทั่วไป

9,450.00

9,831.16

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด
9,831.16

9,450.00

เฉพาะเจาะจง

นายนิยม สิงห์ขรเขต
9,450.00

113

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

83,220.00

83,220.00

เฉพาะเจาะจง

114

14,128.00

14,128.00

เฉพาะเจาะจง

โดยสรุป
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
14,900.00 ราคากลาง

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์
14,128.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บจ 98/2563 ลว. 15 ก.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
9,831.16 ราคากลาง

บจ 99/2563 ลว. 24 ก.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
9,450.00 ราคากลาง

บจ 98/2563 ลว. 25 ก.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
83,220.00 ราคากลาง

บซ 101/2563 ลว. 25 ก.ย. 63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

บซ 102/2563 ลว. 25 ก.ย. 63

บ.โตโยต้า เภตรา จากัด
นายนิยม สิงห์ขรเขต

บ.วี. แอนด์ วี. เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด บ.วี. แอนด์ วี. เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

83,220.00
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 10 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

หจก.ปทุมธานีวัสดุภัณฑ์
14,128.00

