
แบบ สขร. 1

           

ลาํดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือ รายชื่อผู้ เสนอราคา ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 นํา้มนัเตาชนิดที่ 1                               15,000 ลิตร 215,712.00        215,712.00     กรณีพิเศษ ปตท.                            215,712.- ปตท.                            215,712.- ตามมติ ครม.ที่ นร บซ. 1/58 ลว. 1 ตค. 58

0505/ว 273 ลว.

21 พย. 46

2 วสัดอุะไหล ่                                         7  รายการ 13,025.00          13,025.00 ตกลงราคา ร้านไชยอิเล็กทรอนิกส์       13,025.- ร้านไชยอิเล็กทรอนิกส์       13,025.- ราคาตํ่าสดุ บซ. 2/58 ลว. 21 ตค. 58

3 นํา้มนัหลอ่ลื่นเครื่องปั๊มลม                        2  ขวด 4,815.00            4,815 ตกลงราคา บจก.ไซแอนติฟิคฯ              4,815.- บจก.ไซแอนติฟิคฯ              4,815.- ราคาตํ่าสดุ บซ. 3/58 ลว. 21 ตค. 58

4 นํา้มนัดีเซล                                       15,000 ลิตร 353,742.00        353,742 กรณีพิเศษ ปตท.                            353,142.- ปตท.                            353,142.- ตามมติ ครม.ที่ นร บซ. 4/58 ลว. 21 ตค. 58

0505/ว 273 ลว.

21 พย. 46

5 วสัดกุ่อสร้าง                                       30  รายการ 46,264.66          46,264.66 ตกลงราคา หจก.ปากชอ่งโลหะกิจ     46,264.66 หจก.ปากชอ่งโลหะกิจ     46,264.66 ราคาตํ่าสดุ บซ. 5/58 ลว. 27 ตค. 58

6 วสัดเุคมี-โรงงาน                                13  รายการ 283,499.00        283,499 ตกลงราคา อินเตอร์เซอวิส              283,499.- อินเตอร์เซอวิส              283,499.- ราคาตํ่าสดุ บซ. 6/58 ลว. 21 ตค. 58

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ตลุาคม 2558

                    สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรมปศสุตัว์

       วนัที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างพิมพ์ใบบันทึกสต๊อกวัสดุ 16,000.00     16,000.00     วิธีตกลงราคา บจก.นิวธรรมดาการพิมพ์ บจก.นิวธรรมดาการพิมพ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 16,000.00 บาท เป็นเงิน 16,000.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

2 ซ่อมระบบโทรศัพท์ภายใน 94,992.00     94,992.00     วิธีตกลงราคา บจก. พี เอ บี เอ็กซ์ ไทยเซอร์วิส บจก. พี เอ บี เอ็กซ์ ไทยเซอร์วิส ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 94,992.00 บาท เป็นเงิน 94,992.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

3 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 1 คัน 54,463.00     54,463.00     วิธีตกลงราคา บจก.ปากช่องธีระบริการ บจก.ปากช่องธีระบริการ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 54,463.00 บาท เป็นเงิน 54,463.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

4 จ้างเหมาบํารุงรักษาลิฟท์ 27,600.00     27,600.00     วิธีตกลงราคา บจก.สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ บจก.สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 27,600.00 บาท เป็นเงิน 27,600.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

5 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 1 คัน 7,140.00       7,140.00       วิธีตกลงราคา ร้านแสงอรุณการไฟฟ้า ร้านแสงอรุณการไฟฟ้า ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 7,140.00 บาท เป็นเงิน 7,140.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

6 ซ่อมเครื่อง Biohazard Laminar Air 78,110.00     78,110.00     วิธีตกลงราคา บจก.แอฟฟินิเท็ค บจก.แอฟฟินิเท็ค ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2559 (สทช.)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2558



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2558

Flow Class II งบปี 59 ราคาที่เสนอ  78,110.00 บาท เป็นเงิน  78,110.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

7 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 1 คัน 9,207.35       9,207.35       วิธีตกลงราคา บจก.เทพนครคาร์ บจก.เทพนครคาร์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  9,207.35 บาท เป็นเงิน  9,207.35 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

8 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม 12,000.00     12,000.00     วิธีตกลงราคา ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  12,000.00 บาท เป็นเงิน  12,000.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

9 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 4 คัน 18,134.36     18,134.36     วิธีตกลงราคา บจก.โตโยต้าเขาใหญ่ บจก.โตโยต้าเขาใหญ่ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  18,134.36 บาท เป็นเงิน  18,134.36 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


