
แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1. เครื่องซักผ้าชนิดฝาบน ตกลงราคา ราคาเท่าวงเงิน,

ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กก.                                 2  55,000.00        55,000.00 ร้านเอ เค พาณิชย์ภัณฑ์  55,000.- ร้านเอ เค พาณิชย์ภัณฑ์  55,000.- รายละเอียดถูกต้อง ส.38/60 ลว. 6 มค. 60

2 1. เครื่องทําน้ําร้อนขนาดไม่น้อยกว่า 8000 วัตต์  8 ค. 124,000.00       124,000.00 ร้านถาวรวัฒนา เทคนิคฯ 124,000.- ร้านถาวรวัฒนา เทคนิคฯ 124,000.- รายละเอียดถูกต้อง ส.39/60 ลว. 6 มค. 60
2. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 38,000.00        38,000.00 ร้านถาวรวัฒนา เทคนคิฯ   36,800.- ร้านถาวรวัฒนา เทคนิคฯ   36,800.-

3 1.ทริปโตส ฟอสเฟ บรอท (ฝ่ายแบคทีเรีย)        600 
กก 1,335,360.00    1,335,360.00    สอบราคา บ.เอสเอ็มเคมีคอล      1,335,360.- บ.เอสเอ็มเคมีคอล      1,335,360.- ราคาเท่าวงเงิน ส. 41/60 ลว. 10 มค. 60

2. ยูมัลจิน เอ็ม 8                                      1 ,800 629,802.00       629,802.00      บ.พีที วิชชั่น                  629,802.- บ.พีที วิชชั่น                  629,802.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 42/60 ลว. 10 มค. 60

ร้านอินเตอร์เซอร์วิส       675,000.- ถูกต้อง

4 เจนต้าไมซินซัลเฟต                                 35,000 10,682,612.50   10,682,612.50    e-bidding หจก.วี.พี.เวท            10,675,000.- หจก.วี.พี.เวท            10,675,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 43/60 ลว. 18 มค. 60

บ.เวท เอคเซ็ลเล็นซ์ จก.10,682,612.50 ถูกต้อง

บ.วินเนอร์วิชั่น           10,682,600.-

5 ชุดทดสอบแอนติบอดีต่อโรคฯ   จํานวน 15  รายการ 1,875,105.00    1,875,105.00    สอบราคา บ.โปรเทสคิทฯ             1,875,105.- บ.โปรเทสคิทฯ             1,875,105.- ราคาเท่าวงเงิน,ราย ส. 44/60 ลว. 18 มค. 60

ละเอียดถูกต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

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



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
6 1. เครื่องถ่ายภาพเจลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ e-bidding บ.แล็บ โฟกัส จก.        1,248,000.- บ.แล็บ โฟกัส จก.        1,248,000.- ราคาต่ําสุด,,รายละเอียด ส. 47/60 ลว. 26 มค. 60

จํานวน                                                      1  1,250,000.00    1,250,000.00    บ. แกรนด์โปร จก.       1,249,000.- ถูกต้อง

2. เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบไฟฟ้า           1 เครื่อง 13,500.00        13,500.00        หจก.แซค ซายน์ เอ็น        13,500.-

บ.เอส.เอ็มเคมิคอล          13,400.- บ.เอส.เอ็มเคมิคอล          13,400.-       "                   " ส. 49/60 ลว. 26 มค. 60

3. อุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายสําหรับปิเปต      6 เครื่อง 135,000.00       135,000.00      บ.แบงเทรดดิ้งฯ          134,980.50 บ.แบงเทรดดิ้งฯ          134,980.50       "                   " ส. 48/60 ลว. 26 มค. 60

บ.วินเนอร์วิชั่นฯ           135,000.-
4. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

(ชนิดหัวบล็อก 2 หัว)                                  3  
ื่

960,000.00       960,000.00      บ.กิบไทย จก.              960,000.- บ.กิบไทย จก.              960,000.- ราคาเท่าวงเงิน ส.50/60 ลว. 26 มค. 60
5. เครื่องถ่ายและบันทึกภาพเจล                  1  

ื่
394,000.00       394,000.00      หจก.แซค ซายน์ เอ็น      393,000.- ยกเลิก รายละเอียดไม่ถูกต้อง

บ.เอส.เอ็มเคมิคอล         392,000.-
6. เครื่องกรองน้ํายาคาร์ทริดทําด้วย

สแตนเลส                                                 1  เค 749,000.00       749,000.00      บ.รีเนาน์เทคนิคอล         743,650.- ยกเลิก       "                   "
7. กล้องจุลทรรศน์ระบบหัวกลับ                  1 
เครื่อง

บ.แบงเทรดดิ้งฯ           1,199,898.- บ.แบงเทรดดิ้งฯ           1,199,898.- ราคาต่ําสุด,,รายละเอียด ส. 48/60 ลว. 26 มค. 60

บ.วินเนอร์วิชั่นฯ          1,200,000.- ถูกต้อง

7 1. โซเดียม ไฮดรอกไซด์ 32%                 25,000 ลิตร 351,227.50       351,227.50      สอบราคา บ.พีที วิชชั่น จก.          351,227.50 บ.พีที วิชชั่น จก.          351,227.50 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด ส. 51/60 ลว. 26 มค. 60

2. โซเดียม ไฮดรอกไซด์โซลูชั่น 1 นอร์มอล บ.พีที วิชชั่น จก.          420,510.- บ.พีที วิชชั่น จก.          420,510.- ถูกต้อง      "                    "

    ขนาดบรรจุ 1 ลิตร                             1,500 ลิต 455,820.00       455,820.00      หจก.อินเตอร์ 31ฯ         722,250.-

บ.ยูนิทีวีเวลฯ                455,820.-

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
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แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3. โซเดียม ไฮโปคลอไรด์ 10%                2,500 ลิตร 247,437.50       247,437.50      บ.พีที วิชชั่น จก.          242,756.25

หจก.อินเตอร์ 31ฯ         240750.- หจก.อินเตอร์ 31ฯ         240750.-      "                 " ส. 52/60 ลว. 26 มค. 60

4. โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 2 น้ํา          10 กก. 21,186.00        21,186.00        หจก.อินเตอร์ 31ฯ           20,116.- หจก.อินเตอร์ 31ฯ           20,116.-      "                 "      "                    "

 ร้านอินเตอร์เซอร์วิส         21,200.-
5. ชุดตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ Coliform และ

    E.coli                                                30 
่

730,275.00       730,275.00      บ.ไทยแคน ไบโอเทคฯ    730,275.- บ.ไทยแคน ไบโอเทคฯ    730,275.-      "                 " ส. 53/60 ลว. 26 มค. 60

8 1. โปตัสเซียม อะลูมิเนียมซัลเฟต 12 น้ํา     2000  กก. 1,369,600.00    1,369,600.00    สอบราคา บ.เจ เค วายเอ็นจิเนียริ่ง 1,369,600.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด
หจก.อินเตอร์ 31ฯ         1,365,320. หจก.อินเตอร์ 31ฯ         1,365,320.- ถูกต้อง ส. 54/60 ลว. 30 มค. 60

2. เกลือสําหรับล้างเรซินภายใน

ถังผลิตน้ําอ่อน                                      20,000
กก

72,332.00        72,332.00        หจก.ทีซี สถาพรฯ              72,332. หจก.ทีซี สถาพรฯ              72,332. ราคาเท่าวงเงิน ส. 55/60 ลว. 30 มค. 60
3. ทริปติเคส โซยา บรอทฯ                       2,500 
กรัม

8,427.50          8,427.50         ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก ไม่มีผู้เสนอราคา
4. ไทโอไกลโคเลต บรอทฯ                    10,000  
กรัม

47,100.00        47,100.00        หจก.ทีซี สถาพรฯ              21,400. หจก.ทีซี สถาพรฯ              21,400. ราคาต่ํากว่าวงเงิน ส. 55/60 ลว. 26 มค. 60
5. ไดโซเดียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต 2 น้ํา         15 กก. 15,247.50        25,247.50        หจก.ทีซี.สถาพรฯ             15,087.- หจก.ทีซี.สถาพรฯ             15,087.-        "               "        "               "

บ. พีที วิชชั่น                 15,247.50

9 1. ขวดพลาสติกฝาเกลียวปากแคบสีขาวใสพร้อม

ฝาเกลียว ขนาด 1000 มล.                      1,000  ใบ 4,993,690.00    4,993,690.00    บ.บี.โอ.เอส.คอมเพล็กซ์  4,993,690.- บ.บี.โอ.เอส.คอมเพล็กซ์  4,993,690.- ราคาเท่าวงเงิน, ส. 57/60 ลว. 31 มค. 60

2. ขวดพลาสติกสําหรับบรรจุวัคซีนขนาด 150 มล. รายละเอียดถูกต้อง

พิมพ์ฉลากข้างขวดพร้อมจุกยาง ปิดขวดวัคซีน

ขนิดน้ํามันขนาด 20 มม.                     750,000  ชุด 9,202,500.00    9,202,500.00 บ.ภาวิวัฒน์ จก.            9,202,500. บ.ภาวิวัฒน์ จก.            9,202,500.-        "               " ส. 56/60 ลว. 31 มค. 60

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
                    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 วัสดุโรงงาน จํานวน                            7  รายการ 361,713.50       361,713.50      ตกลงราคา บ. เมก้าฯ                    361,713.5 บ. เมก้าฯ                    361,713.50ราคาเท่าวงเงิน, บซ. 44/60 ลว. 4 มค. 60

รายละเอียดถูกต้อง

2 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                             15 ,000  ลิตร 220,527.00       220,527.00      กรณีพิเศษ ปตท.                            220,527 ปตท.                            220,527 ต้องการใช้ต่อเนื่อง บซ. 45/60 ลว. 5 มค. 60

3 หนูตะเภา-หนูขาว                              2  รายการ 64,100.00        64,100.00        กรณีพิเศษ ศูนย์สัตว์ทดลองฯ              64,100. ศูนย์สัตว์ทดลองฯ              64,100.- ต้องการใช้ต่อเนื่อง บซ. 46/60 ลว. 5 มค. 60

4 วัสดุเคมีภัณฑ์                                    2  รายการ 173,475.00       173,475.00      ตกลงราคา ร้านถาวรฯ                    173,475.- ร้านถาวรฯ                    173,475.- ราคาเท่าวงเงิน, บซ. 47/60 ลว. 9 มค. 60

รายละเอียดถูกต้อง

5 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                             20 ,000 ลิตร 294,036.00       294,036.00      กรณีพิเศษ ปตท.                           294,036. ปตท.                            294,036 ต้องการใช้ต่อเนื่อง บซ. 48-1/60 ลว. 17 มค. 60

6 วัสดุโรงงานและเคมีภัณฑ์                    16  รายการ 302,713.00       302,713.00      ตกลงราคา ร้านเอส.พี อินเตอร์เทรด  302,713.- ร้านเอส.พี อินเตอร์เทรด  302,713.- ราคาเท่าวงเงิน, บซ. 49/60 ลว. 18 มค. 60

รายละเอียดถูกต้อง

7 อาหารไก่ปลอดเชื้อ                              1 รายการ 97,519.80        97,519.80        ตกลงราคา บ.แอนเทค                    97,519.80บ.แอนเทค                    97,519.80 ราคาเท่าวงเงิน, บซ. 50/60 ลว. 18 มค. 60

รายละเอียดถูกต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

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



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
8 วัสดุเคมีภัณฑ์                                     4  รายการ 59,171.00        59,171.00 ตกลงราคา บ.พี.ที.วิชั่น                       59,171 บ.พี.ที.วิชั่น                       59,171 ราคาเท่าวงเงิน, บซ. 51/60 ลว. 19 มค. 60

รายละเอียดถูกต้อง

9 วัสดุอะไหล่                                         6  รายกา 69,960.00        69,960.00 ตกลงราคา ร้านลพบุรี                         69,96 ร้านลพบุรี                         69,960ราคาเท่าวงเงิน, บซ. 52/60 ลว. 19 มค. 60
รายละเอียดถูกต้อง

10 วัสดุเคมีภัณฑ์                                     7  รายการ 143,478.00       143,478.00 ตกลงราคา หจก.วินวินฯ                  143,478.- หจก.วินวินฯ                  143,478.- ราคาเท่าวงเงิน, บซ. 53/60 ลว. 19 มค. 60
รายละเอียดถูกต้อง

11 วัสดุโรงงาน                                        6  รายการ 267,928.00       267,928.00 ตกลงราคา ร้าน พี.อินเตอร์เทรด        267,928.- ร้าน พี.อินเตอร์เทรด        267,928.- ราคาเท่าวงเงิน, บซ. 54/60 ลว. 20 มค. 60
รายละเอียดถูกต้อง

12 วัสดุเคมีภัณฑ์                                     8  รายการ 69,913.80        69,913.80 ตกลงราคา บ.เอส.เอ็มเคมิคอล           9,913.80 บ.เอส.เอ็มเคมิคอล           9,913.80 ราคาเท่าวงเงิน, บซ. 55/60 ลว. 20 มค. 60
รายละเอียดถูกต้อง

13 ฝาเกลียวสีฟ้าฯ                                    1  รายการ 7,490.00          7,490.00 ตกลงราคา บ.วินเนอร์ซัน                     7,490. บ.วินเนอร์ซัน                     7,490. ราคาเท่าวงเงิน, บซ. 56/60 ลว. 25 มค. 60
รายละเอียดถูกต้อง

14 วัสดุอะไหล่                                          4  รายกา 21,310.00        21,310.00 ตกลงราคา ร้านแสงอรุณ                  21,310.- ร้านแสงอรุณ                  21,310.- ราคาเท่าวงเงิน, บซ. 57/60 ลว. 26 มค. 60
รายละเอียดถูกต้อง

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
       วันที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
15 วัสดุเคมี-โรงงาน                                 22  รายการ 223,481.06       223,481.06 ตกลงราคา บ.เพอร์เฟคฯ               223,481.06 บ.เพอร์เฟคฯ               223,481.06 ราคาเท่าวงเงิน, บซ. 58/60 ลว. 30 มค. 60

รายละเอียดถูกต้อง

16 วัสดุก่อสร้าง                                       40  รายกา 15,794.27        15,794.27 ตกลงราคา หจก.กิจเจริญปากช่อง   15,794.27 หจก.กิจเจริญปากช่อง   15,794.27 ราคาเท่าวงเงิน, บซ. 59/60 ลว. 30 มค. 60
รายละเอียดถูกต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
                    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 ซ่อมห้องปราศจากเชื้อแบบเคลื่อนที่ได้ 277,130.00    277,130.00    วิธีตกลงราคา บจก. จาดา เทคนิคคอลซัพพลาย บจก. จาดา เทคนิคคอลซัพพลาย ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 16/2560 (สทช.)

จํานวน 1 รายการ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  277,130.00  บาท เป็นเงิน  277,130.00  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  13 มกราคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

2 ซ่อมห้องบ่มฟักไข่ฉีดเชื้อฯ จํานวน 489,781.80    489,781.80    วิธีตกลงราคา บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 17/2560 (สทช.)

2 รายการ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  489,781.80  บาท เป็นเงิน  489,781.80  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  24 มกราคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

3 ซ่อมถังเพาะเซลล์ขนาด 1,400 ลิตร 323,568.00    323,568.00    วิธีตกลงราคา บจก. มาย แล็บ สเกล บจก. มาย แล็บ สเกล ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 18/2560 (สทช.)

จํานวน 1 รายการ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  323,568.00  บาท เป็นเงิน  323,568.00  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  25 มกราคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

4 ซ่อมเครื่องกรองระบบ Reverse 178,690.00    178,690.00    วิธีตกลงราคา บจก. ทรีท เคมิคอล บจก. ทรีท เคมิคอล ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 19/2560 (สทช.)

Osmosis  จํานวน 1 รายการ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  178,690.00  บาท เป็นเงิน  178,690.00  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  25 มกราคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

5 จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 398,575.00    398,575.00    วิธีพิเศษ หจก. เค.เจ. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง หจก. เค.เจ. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 20/2560 (สทช.)

จํานวน 2 รายการ งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  398,575.00 บาท เป็นเงิน  398,575.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  31 มกราคม 2560

ข้อ 24

6 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 38,760.00     38,760.00     วิธีตกลงราคา ร้าน ช.นานาภัณฑ์ ร้าน ช.นานาภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2560 (สทช.)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2560
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2560



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2560
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2560

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  38,760.00  บาท เป็นเงิน  38,760.00  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  12 มกราคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

7 ซ่อมรถโดยสาร 12 ที่นั่ง 8,810.00       8,810.00       วิธีตกลงราคา ร้านสุทัศน์ ผ้าเบรค ร้านสุทัศน์ ผ้าเบรค ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2560 (สทช.)

งบปี 2560 ราคาที่เสนอ  8,810.00  บาท เป็นเงิน  8,810.00  บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  23 มกราคม 2560

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


