
แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต                                 1 เค 18,900.00      18,900 เฉพาะเจาะจง บ.ใต้ฟ้า มอเตอร์ฯ จก.        18,900.- บ.ใต้ฟ้า มอเตอร์ฯ จก.      18,900.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง สญ. 2/61 ลว. 13 พย. 60

บ.พาวเวอร์ สกาย จก.         19,000.- พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

2 1. เครื่องอ่านบาร์โค้ด                                 4 เครื่อ 17,120.00      17,120.00    เฉพาะเจาะจง

แบบ สขร. 1

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

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



        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 วัสดุอะไหล่                                              4 ราย 15,090.00      15,090        เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์ ซัพพลาย            15,090.- ร้านเบสท์ ซัพพลาย          15,090.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง บซ. 9/61 ลว. 1 พย. 60
พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

2 ขวดแก้วบรรจุสารทดสอบ                        1 รายการ 35,310.00      35,310 เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ปป้าฯ จก.                  35,310. บ.แอ๊ปป้าฯ จก.                35,310 ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง บซ. 10/61 ลว. 3 พย. 60
พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

3 ไส้กรอง                                                  2  รา 42,800.00      42,800 เฉพาะเจาะจง บ.วินวินฯ จก.                   42,800.- บ.วินวินฯ จก.                42,800.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง บซ. 11/61 ลว. 6 พย. 60
พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

4 น้ํามันเตา                                            15,000 ลิ 230,157.00    230,157.00  เฉพาะเจาะจง ปตท.                              230,157ปตท.                            230,15 ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง บซ. 12/61 ลว. 6 พย. 60
พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ซ)

5 วัสดุเคมีภัณฑ์-โรงงาน                             7 รายการ 306,180.50    306,180.50  เฉพาะเจาะจง บ.พีที.วิชั่นฯ จก.            306,180.50 บ.พีที.วิชั่นฯ จก.         306,180.50 ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง บซ. 13/61 ลว. 9 พย. 60
พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

6 น้ํามันดีเซล                                         15,000 ลิ 396,439.00    396,439.00  เฉพาะเจาะจง ปตท.                              396,439ปตท.                           396,439 ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง บซ. 14/61 ลว. 14 พย. 60
พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ซ)

7 วัสดุก่อสร้าง                                        10  รายก 3,350.00       3,350          เฉพาะเจาะจง ร้านธนาพาณิขย์                  3,350.- ร้านธนาพาณิขย์               3,350.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง บซ. 15/61 ลว. 22 พย. 60
พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

แบบ สขร. 1
                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

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



        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

8 วัสดุอะไหล่                                             1 ราย 35,310.00      35,310        เฉพาะเจาะจง บ.จาดาเทคนิคอลฯ             35,310.- บ.จาดาเทคนิคอลฯ          35,310.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง บซ. 16/61 ลว. 30 พย. 60
พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

 
9 หนูตะเภา-หนูขาว                                 4 รายการ 453,000.00    453,000 เฉพาะเจาะจง ศูนย์สัตว์ทดลองฯ            453,000.- ศูนย์สัตว์ทดลองฯ          453,000.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง บซ. 17/61 ลว. 30 พย. 60

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

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


