
แบบ สขร. 1

           

ลาํดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือ รายชื่อผู้ เสนอราคา ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 1. เครื่องพน่ฆ่าเชือ้ในอากาศด้วยไฮโดรเจน 1,311,100.00     1,311,100.00  e-bidding บ.รีเนาน์ เทคนิคอล      1,273,300.- บ.รีเนาน์ เทคนิคอล      1,273,300.- ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียด ส.1/59 ลว. 3 พย. 58

    เปอร์ออกไซด์                                        7  เครื่อง บ.สิทธิพร แอสโซซิเอส   1,288,280.- ถกูต้อง

2. เครื่องตรวจวดัการรั่วของระบบเมมเบรน  2 เครื่อง 3,210,000.00     3,210,000.00 บ.รีเนาน์ เทคนิคอล      3,124,400.- บ.รีเนาน์ เทคนิคอล      3,124,400.-      "                "          "               "

บ.สิทธิพร แอสโซซิเอส   3,167,200.-

3. เครื่องกําจดัเชือ้จลุินทรีย์ชนิดประสิทธิภาพสงู บ.ดีซีเอส โซลชูัน่           3,800,000.- บ.ดีซีเอส โซลชูัน่           3,800,000.-      "                " ส. 2/59 ลว. 3 พย. 58

    ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฯ                 2  เครื่อง 3,880,000.00     3,880,000.00 บ.ท็อป เวิร์ลเทรด        3,850,000.-

4. เครื่องนึ่งฆ่าเชือ้แบบ 2 ประตฯู              1 เครื่อง 7,254,000.00     7,254,000.00 บ.รีเนาน์ เทคนิคอล      7,190,400.- บ.รีเนาน์ เทคนิคอล      7,190,400.-      "                " ส.1/59 ลว. 3 พย. 58

บ.สิทธิพร แอสโซซิเอส   7,222,500.-

2 1. เครื่องดดูจา่ยสารละลายแบบไฟฟ้า        3  เครื่อง 57,000.00          57,000.00 e-bidding บ.ฟินิกซ์  ไซแอนติฟิค        34,668.- บ.ฟินิกซ์  ไซแอนติฟิค        34,668.- ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียด ส. 4/59 ลว. 3 พย. 58

บ.มาย แล็บ สเกล             43,656.- ถกูต้อง

บ.เอส.เอ็ม.เคมิคอล          57,000.-

2. เครื่องทํานํา้อุน่ขนาดไมน่้อยกวา่ 6000 w  5 เครื่อง 43,500.00          43,500 บ.เอ็นแอนด์เอฯ                43,500.- ยกเลิก กําหนดสง่มอบไมถ่กูต้อง

3. ตู้ปลอดเชือ้แบบแนวดิ่งชนิดเปิด 2 ด้าน

    ขนาดไมน่้อยกวา่ 4 ฟตุฯ                          3 ตู้ 5,370,000.00     5,370,000 บ.ซายน์ออนแอสโซซิเอท5,368,725.- บ.ซายน์ออนแอสโซซิเอท5,368,725.- ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียด ส. 3/59 ลว. 3 พย. 58

ถกูต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

                    สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรมปศสุตัว์
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แบบ สขร. 1

           

ลาํดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือ รายชื่อผู้ เสนอราคา ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

3 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับ 21,000.00          21,000.00       สอบราคา ร้านเทคโนกรีน                21,000.- ร้านเทคโนกรีน                21,000.- ราคาเทา่วงเงิน, ส.5/59 ลว. 11 พย. 58

    ประมวลผล                                            1  ค. รายละเอียดถกูต้อง

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา

    (30 หน้า/นาที)                                      1  ค. 7,300.00            7,300 ร้านเทคโนกรีน                   7,300.- ร้านเทคโนกรีน                   7,300.-    "                  " ส. 6/59 ลว. 11 พย. 58

3. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล

   แบบที่ 1 (จอขนาดไมน่้อยกวา่ 18.5")       13  ค. 299,000.00        299,000.00 ร้านเทคโนกรีน               299,000.- ร้านเทคโนกรีน               299,000.-    "                  " ส.5/59 ลว. 11 พย. 58

4. เครื่องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดบั XGA

    ขนาดไมน่้อย 3000 ANSI lumens           1  ค. 33,000.00          33,000 ร้านเทคโนกรีน                33,000.- ร้านเทคโนกรีน                33,000.-    "                  " ส. 6/59 ลว. 11 พย. 58

5. อา่งนํา้ควบคมุอณุหภมูิพร้อมระบบ

    หมนุเวียนขนาดไมน่้อยกวา่ 40 ลิตร         1  ชดุ 300,000.00        300,000.00 บ.วินเนอร์ฯ                    337,050.-

บ.แอฟฟินิเท็ค จก.           300,000.- บ.แอฟฟินิเท็ค จก.           300,000.- ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียด ส. 7/59 ลว. 11 พย. 58

ถกูต้อง

6. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA              1  ค. 1,200,000.00     1,200,000 บ.เอ็มไพร์คอนสตรัคชัน่ฯ 1,199,005.50 บ.เอ็มไพร์คอนสตรัคชัน่ฯ 1,199,005.50    "                  " ส. 8/59 ลว. 11 พย. 58

หจก.ศลิปอิเลก็ทริค         1,245,321.64

4  1. หญ้าแห้งอดัฟ่อน                             91,200 กก. 514,368.00        514,368.00 น.ส.สิริ  อเุทนสดุ         592,800.00 ส. 9/59 ลว. 13 พย. 58

หจก. จฬุาปศสุตัว์        669,088.00 หจก. จฬุาปศสุตัว์       564,528.00 ปรับลดราคาลง,สงูกวา่

วงเงินไมเ่กิน 10%
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แบบ สขร. 1
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หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป  

5 1. เครื่องดดูจา่ยสารละลายอตัโนมตัิ ตกลงราคา ส. 10/59 ลว. 13 พย. 58

    2-20 ml. แบบ 8 ชอ่ง                              1  ค. 32,000.00          32,000.00       บ.หริกลุ ซายเอนฯ          31,993.00 บ.หริกลุ ซายเอนฯ          31,993.00 ราคาตํ่ากวา่วงเงิน

2. เครื่องดดูจา่ยสารละลายอตัโนมตัิ รายละเอียดถกูต้อง

   20-200 ml แบบ 8 ชอ่ง                            2 ค. 64,000.00          64,000.00 บ.หริกลุ ซายเอนฯ           63,986.00 บ.หริกลุ ซายเอนฯ           63,986.00    "                    "

6 1. ตู้ เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟตุ                       1 ค. 25,000.00          25,000.00 ตกลงราคา ร้านเอเค พาณิชย์ฯ         25,000.00 ร้านเอเค พาณิชย์ฯ         25,000.00 ราคาเทา่วงเงิน, ส. 11/59 ลว. 13 พย. 58

รายละเอียดถกูต้อง

 

7 1. เครื่องซกัผ้าขนาด 50 ปอนด์                    1 ค. 244,000.00        244,000 ตกลงราคา บ.เจ.บี.อินดสัเตรียลฯ   244,000.00 บ.เจ.บี.อินดสัเตรียลฯ   244,000.00 ราคาเทา่วงเงิน, ส. 12/59 ลว. 18 พย. 58

2. เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์                   1 ค. 199,500.00        199,500.00 บ. เจ.บี.อินดสัเตรียลฯ  199,500.00 บ. เจ.บี.อินดสัเตรียลฯ  199,500.00 รายละเอียดถกูต้อง

8 1. ไนโตรเจนเหลว                               208,000 ลิตร 1,402,128.00     1,402,128.00  สอบราคา บ.แฟร์แอนด์เฟรนด์    1,542,340.80 บ.แฟร์แอนด์เฟรนด์    1,542,340.80 ผู้ ใช้ต้องการใช้เร่งดว่น ส. 13/59 ลว. 18 พย. 58

และตอ่เนื่อง

9 1. เครื่องปั่นผสมวคัซีน                                  1  ค. 267,000.00        267,000.00 ตกลงราคา บ.รีเนาน์เทคนิคอล      267,000.00 บ.รีเนาน์เทคนิคอล      267,000.00 ราคาเทา่วงเงิน, ส. 14/59 ลว. 24 พย. 58

รายละเอียดถกูต้อง
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แบบ สขร. 1

           

ลาํดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือ รายชื่อผู้ เสนอราคา ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป  

10 1. LAL Reagent Water                          10  ขวด 13,910.00          13,910.00 e-bidding บ.ไทยแคนไบโอเทค        14,445.00 บ.ไทยแคนไบโอเทค        14,445.00 ผู้ ใช้ต้องการใช้ดว่น, ส. 15/58 ลว. 24 พย. 58

2. ชดุนํา้ยาตรวจหาปริมาณเอ็นโดท็อกซิน  1 กลอ่ง 636,650.00        636,650.00 บ.ไทยแคนไบโอเทค      652,700.00 บ.ไทยแคนไบโอเทค      652,700.00 รายละเอียดถกูต้อง

3. ชดุตรวจสอบเชือ้จลุินทรีย์ Coliformฯ     24 กลอ่ง 601,875.00        601,875.00 บ.ไทยแคนไบโอเทค      600,537.50 บ.ไทยแคนไบโอเทค      600,537.50       "              "

4. ชดุนํา้ยาตรวจหาเชือ้ไมโครพลาสมาฯ      8 ชดุ 642,000.00        642,000.00 บ.ไทยแคนไบโอเทค      642,000.00 บ.ไทยแคนไบโอเทค      642,000.00       "              "

5. ภาชนะเฉพาะรองรับนํา้ยาชดุทดสอบ     10 ถงุ 24,610.00          24,610.00 บ. ไทยแคนไบโอเทค       25,680.00 บ. ไทยแคนไบโอเทค       25,680.00       "              "

6. Pyogen-free Dilution Tubes                15 ถงุ 44,137.50          44,137.50 บ.ไทยแคนไบโอเทค        44,940.00 บ.ไทยแคนไบโอเทค        44,940.00       "              "

7. ไปเปตทิป ขนาด 50-1000 ไมโครลิตร บ.ไทยแคนไบโอเทค        57,780.00

    ชนิดปราศจากเชือ้                                  12 กลอ่ง 56,496.00          56,496.00 หจก.ทีซีสถาพรฯ             27,734.40 หจก.ทีซีสถาพรฯ             27,734.40 ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียด ส. 16/58 ลว.24  พย. 58

บ.ไบโอเทค แอนด์ฯ         28,680.00 ถกูต้อง
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                    สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรมปศสุตัว์
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แบบ สขร. 1

           

ลาํดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือ รายชื่อผู้ เสนอราคา ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 วสัดโุรงงาน                                         9  รายการ 178,932.00        178,932.00     ตกลงราคา ห้างฯ พิมพ์ตะวนั        178,932.00 ห้างฯ พิมพ์ตะวนั        178,932.00 ราคาตํ่าสดุ บซ. 7/59 ลว. 2 พย. 58

2 วสัดโุรงงาน                                        3 รายการ 117,340.00        117,340.00 ตกลงราคา ร้านเบสซพัพลาย          117,340.00 ร้านเบสซพัพลาย          117,340.00 ราคาตํ่าสดุ บซ. 8/59 ลว. 2 พย. 58

3 วสัดงุานบ้าน-งานครัว                        27 รายการ 259,198.00        259,198.00 ตกลงราคา ร้านสินสยาม               259,198.00 ร้านสินสยาม               259,198.00 ราคาตํ่าสดุ บซ. 9/58 ลว. 6 พย. 58

4 วสัดเุคมีภณัฑ์-โรงงาน                         6 รายการ 222,600.00        222,600.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.อินเตอร์ฯ      222,600.00 ร้านเอส.พี.อินเตอร์ฯ      222,600.00 ราคาตํ่าสดุ บซ. 10/58 ลว. 9 พย. 58

5 นํา้มนัเตาชนิดที่ 1                             15,000 ลิตร 212,502.00        212,502.00     กรณีพิเศษ ปตท.                          212,502.00 ปตท.                          212,502.00 ตามมติ ครม.ที่ นร บซ. 11/59 ลว. 9 พย. 58

0505/ว 273 ลว.

21 พย. 46

6 วสัดงุานบ้าน-งานครัว                          29 รายการ 415,144.00        415,144.00 ตกลงราคา ร้านอาทรพาณิชย์        415,144.00 ร้านอาทรพาณิชย์        415,144.00 ราคาตํ่าสดุ บซ. 12/59 ลว. 11 พย. 58

7 วสัดเุคมีภณัฑ์                                       2 รายการ 379,850.00        379,850.00 ตกลงราคา บ.รีเนาน์ ฯ                  379,850.00 บ.รีเนาน์ ฯ                  379,850.00 ราคาตํ่าสดุ บซ. 13/59 ลว. 13 พย. 58

8 วสัดเุคมีภณัฑ์                                       5 รายการ 56,838.40          56,838.40 ตกลงราคา บ.พี.ที.วิชัน่                    56,838.40 บ.พี.ที.วิชัน่                    56,838.40 ราคาตํ่าสดุ บซ. 14/59 ลว. 13 พย. 58
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หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป  

5 1. เครื่องดดูจา่ยสารละลายอตัโนมตัิ ตกลงราคา ส. 10/59 ลว. 13 พย. 58

    2-20 ml. แบบ 8 ชอ่ง                              1  ค. 32,000.00          32,000.00       บ.หริกลุ ซายเอนฯ          31,993.00 บ.หริกลุ ซายเอนฯ          31,993.00 ราคาตํ่ากวา่วงเงิน

2. เครื่องดดูจา่ยสารละลายอตัโนมตัิ รายละเอียดถกูต้อง

   20-200 ml แบบ 8 ชอ่ง                            2 ค. 64,000.00          64,000.00 บ.หริกลุ ซายเอนฯ           63,986.00 บ.หริกลุ ซายเอนฯ           63,986.00    "                    "

6 1. ตู้ เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟตุ                       1 ค. 25,000.00          25,000.00 ตกลงราคา ร้านเอเค พาณิชย์ฯ         25,000.00 ร้านเอเค พาณิชย์ฯ         25,000.00 ราคาเทา่วงเงิน, ส. 11/59 ลว. 13 พย. 58

รายละเอียดถกูต้อง

 

7 1. เครื่องซกัผ้าขนาด 50 ปอนด์                    1 ค. 244,000.00        244,000 ตกลงราคา บ.เจ.บี.อินดสัเตรียลฯ   244,000.00 บ.เจ.บี.อินดสัเตรียลฯ   244,000.00 ราคาเทา่วงเงิน, ส. 12/59 ลว. 18 พย. 58

2. เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์                   1 ค. 199,500.00        199,500.00 บ. เจ.บี.อินดสัเตรียลฯ  199,500.00 บ. เจ.บี.อินดสัเตรียลฯ  199,500.00 รายละเอียดถกูต้อง

8 1. ไนโตรเจนเหลว                               208,000 ลิตร 1,402,128.00     1,402,128.00  สอบราคา บ.แฟร์แอนด์เฟรนด์    1,542,340.80 บ.แฟร์แอนด์เฟรนด์    1,542,340.80 ผู้ ใช้ต้องการใช้เร่งดว่น ส. 13/59 ลว. 18 พย. 58

และตอ่เนื่อง

9 1. เครื่องปั่นผสมวคัซีน                                  1  ค. 267,000.00        267,000.00 ตกลงราคา บ.รีเนาน์เทคนิคอล      267,000.00 บ.รีเนาน์เทคนิคอล      267,000.00 ราคาเทา่วงเงิน, ส. 14/59 ลว. 24 พย. 58

รายละเอียดถกูต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

                    สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรมปศสุตัว์

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



แบบ สขร. 1

           

ลาํดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือ รายชื่อผู้ เสนอราคา ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 วสัดโุรงงาน                                         9  รายการ 178,932.00        178,932.00     ตกลงราคา ห้างฯ พิมพ์ตะวนั        178,932.00 ห้างฯ พิมพ์ตะวนั        178,932.00 ราคาตํ่าสดุ บซ. 7/59 ลว. 2 พย. 58

2 วสัดโุรงงาน                                        3 รายการ 117,340.00        117,340.00 ตกลงราคา ร้านเบสซพัพลาย          117,340.00 ร้านเบสซพัพลาย          117,340.00 ราคาตํ่าสดุ บซ. 8/59 ลว. 2 พย. 58

3 วสัดงุานบ้าน-งานครัว                        27 รายการ 259,198.00        259,198.00 ตกลงราคา ร้านสินสยาม               259,198.00 ร้านสินสยาม               259,198.00 ราคาตํ่าสดุ บซ. 9/58 ลว. 6 พย. 58

4 วสัดเุคมีภณัฑ์-โรงงาน                         6 รายการ 222,600.00        222,600.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.อินเตอร์ฯ      222,600.00 ร้านเอส.พี.อินเตอร์ฯ      222,600.00 ราคาตํ่าสดุ บซ. 10/58 ลว. 9 พย. 58

5 นํา้มนัเตาชนิดที่ 1                             15,000 ลิตร 212,502.00        212,502.00     กรณีพิเศษ ปตท.                          212,502.00 ปตท.                          212,502.00 ตามมติ ครม.ที่ นร บซ. 11/59 ลว. 9 พย. 58

0505/ว 273 ลว.

21 พย. 46

6 วสัดงุานบ้าน-งานครัว                          29 รายการ 415,144.00        415,144.00 ตกลงราคา ร้านอาทรพาณิชย์        415,144.00 ร้านอาทรพาณิชย์        415,144.00 ราคาตํ่าสดุ บซ. 12/59 ลว. 11 พย. 58

7 วสัดเุคมีภณัฑ์                                       2 รายการ 379,850.00        379,850.00 ตกลงราคา บ.รีเนาน์ ฯ                  379,850.00 บ.รีเนาน์ ฯ                  379,850.00 ราคาตํ่าสดุ บซ. 13/59 ลว. 13 พย. 58

8 วสัดเุคมีภณัฑ์                                       5 รายการ 56,838.40          56,838.40 ตกลงราคา บ.พี.ที.วิชัน่                    56,838.40 บ.พี.ที.วิชัน่                    56,838.40 ราคาตํ่าสดุ บซ. 14/59 ลว. 13 พย. 58

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

                    สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรมปศสุตัว์

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



แบบ สขร. 1

           

ลาํดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือ รายชื่อผู้ เสนอราคา ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

9 วสัดกุ่อสร้างฯ                                       47 รายการ 45,803.49          45,803.49       ตกลงราคา ร้านกิจเจริญ               45,803.49 ร้านกิจเจริญ               45,803.49 ราคาตํ่าสดุ บซ. 15/59 ลว. 16 พย. 58

10 วสัดอุะไหล ่                                           2 รายการ 281,624.00        281,624.00 ตกลงราคา บ.เอบีแอนด์ดีฯ          281,624.00 บ.เอบีแอนด์ดีฯ          281,624.00 ราคาตํ่าสดุ บซ. 16/59 ลว. 18 พย. 58

11 ฟางแห้งอดัฟ่อน                                     1 รายการ 52,000.00          52,000.00 ตกลงราคา นายสิทธิพงษ์ฯ             52,000.00 นายสิทธิพงษ์ฯ             52,000.00 ราคาตํ่าสดุ บซ. 17/59 ลว. 23 พย. 58

12 วสัดเุคมีภณัฑ์                                        2 รายการ 38,520.00          38,520.00 ตกลงราคา หจก.ทีซี สถาพร             38,520 หจก.ทีซี สถาพร             38,520 ราคาตํ่าสดุ บซ. 18/59 ลว. 24 พย. 58

13 นํา้มนัเตาชนิดที่ 1                            15,000  ลิตร 201,267.00        201,267.00     กรณีพิเศษ ปตท.                          201,267.00 ปตท.                          201,267.00 ตามมติ ครม.ที่ นร บซ. 19/59 ลว. 26 พย. 58

0505/ว 273 ลว.

21 พย. 46

14 วสัดกุ่อสร้าง และอื่น ๆ                          18 รายการ 39,545.00          39,545.00       ตกลงราคา ร้านธนาพาณิชย์            39,545.00 ร้านธนาพาณิชย์            39,545.00 ราคาตํ่าสดุ บซ. 20/59 ลว. 25 พย. 58

15 นํา้มนัดีเซล                                      15,000 ลิตร 344,122.00        344,122.00     กรณีพิเศษ ปตท.                          344,122.00 ปตท.                          344,122.00 ตามมติ ครม.ที่ นร บซ. 21/59 ลว. 26 พย. 58

0505/ว 273 ลว.

21 พย. 46

                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 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 ซ่อมระบบผลิตน้ําแยกประจุ 1,243,019.00 1,243,019.00 สอบราคา บจก. ที.เอ็ม.ดี. บจก. ที.เอ็ม.ดี. ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 1/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  1,238,846.00 บาท เป็นเงิน  1,238,846.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ข้อ 20

2 ซ่อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 50 กิโลวัตต์ 86,242.00     86,242.00     วิธีตกลงราคา บจก.เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง บจก.เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 86,242.00 บาท เป็นเงิน 86,242.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

3 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 1 คัน 11,590.00     11,590.00     วิธีตกลงราคา ร้านอู่ช่างนงค์บริการ ร้านอู่ช่างนงค์บริการ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 11,590.00 บาท เป็นเงิน 11,590.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

4 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 1 คัน 11,560.00     11,560.00     วิธีตกลงราคา ร้านลพบุรีหล่อยาง ร้านลพบุรีหล่อยาง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 11,560.00 บาท เป็นเงิน 11,560.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

5 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม 16,800.00     16,800.00     วิธีตกลงราคา ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ  16,800.00 บาท เป็นเงิน  16,800.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558


