
แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. บ.เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง               38,000.- บ.เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง              38,000.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง ส. 4/61 ลว. 8 ธค. 60

แบบเกียร์ธรรมดา                         38,000.00     38,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.มาร์เซลโล่ จก.                    44,084.- พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

2 M 199                                      208,650.00   208,650.00   เฉพาะเจาะจง บ.กิบไทย จก.                      208,650.- บ.กิบไทย จก.                    208,650.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง ส. 5/61 ลว. 13 ธค. 60

บ.แพคซายน์ จก.                   250,380.- พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอลฯ               213,465.-

3 1. pyrogen-free Dilution Tubes    44,940.00     44,940.00     e-bidding บ.ไทยแคน ไบโอเทคฯ                44,940.- บ.ไทยแคน ไบโอเทคฯ            44,940.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง ส. 6/61 ลว. 19 ธค. 60

2. ชุดน้ํายาตรวจหาปริมาณเอ็นโดท็อก 1,305,400.00 1,305,400.00 บ. ไทยแคน ไบโอเทคฯ           1,305,400.- บ. ไทยแคน ไบโอเทคฯ        1,305,400.- พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

3. ชุดตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ Coliform 851,987.00   851,987.00 บ. ไทยแคน ไบโอเทคฯ             851,987.- บ. ไทยแคน ไบโอเทคฯ          851,987.-

4. ชุดน้ํายาตรวจหาเชื้อไมโครพลาสมา 321,000.00   321,000.00 บ.ไทยแคน ไบโอเทคฯ              321,000.- บ.ไทยแคน ไบโอเทคฯ           321,000.-

4 มาร์คอล 82                                6,625,825.00 7,500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เบรนแท็ก อินกรีเดียนส์ บ. เบรนแท็ก อินกรีเดียนส์ ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง ส. 7/61 ลว. 19 ธค. 60

(ประเทศไทย) จก.               6,625,825.- (ประเทศไทย) จก.             6,625,825.- พ.ศ.2560 มาตรา 55 (2) (ค)

5 เก้าอี้สํานักงาน                             11,770.00     11,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธนาพาณิชย์                      11,770.- ร้านธนาพาณิชย์                    11,770.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง ส. 8/61 ลว. 20 ธค. 60

ร้านถาวรพาณิชย์                     13,000.- พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

6 1. ตู้แช่เย็นกระจก 3 ประตู e-bidding

   ขนาดไม่น้อยกว่า 50 คิว               213,600.00   213,600.00   บ.เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่งฯ             205,440.- บ.เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่งฯ          205,440.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง ส. 9/61 ลว. 26 ธค. 60

2. ตู้เย็นขนาดไม่ต่ํากว่า 9 คิวบิกฟุต    1,365,000.00 1,365,000.00 บ.เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่งฯ           1,265,810.- พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

บ.แพลนเน็ท แอร์ จก.            1,169350.- บ.แพลนเน็ท แอร์ จก.          1,169350.-

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 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 วัสดุอะไหล่                                 69,550.00     69,550         เฉพาะเจาะจง บ.จาดา เทคนิคคอล ซัพพลาย     69,550.- บ.จาดา เทคนิคคอล ซัพพลาย        69,550.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง บซ. 18/61  ลว. 1 ธค. 60

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

2 วัสดุอะไหล่                                 29,523.00     29,523 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.โอ.อี                            29,523.-                      ร้าน บี.โอ.อี                            29,523.-                      ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 19/61  ลว. 1 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

3 วัสดุอะไหล่. วัสดุเชื้อเพลิง                46,020.00     46,020 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนพาณิชย์                       46,020.- ร้านรัตนพาณิชย์                        46,020.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 20/61  ลว. 4 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

4 อาหารไก่ปลอดเชื้อ                        97,519.80     97,519.80 เฉพาะเจาะจง บ. แอนเทคฯ  จก.                  97,519.80 บ. แอนเทคฯ  จก.                  97,519.80 ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 21/61  ลว. 6 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

5 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                         315,436.00   315,436.00   เฉพาะเจาะจง ปตท.                                     315,436.- ปตท.                                     315,436.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 22/61  ลว. 8 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ซ)

6 กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุวัคซีนแบลคเ 17,419.60     17,419.60     เฉพาะเจาะจง บ.เพอร์เฟค แมเนจเมนท์ฯ        17,419.60 บ.เพอร์เฟค แมเนจเมนท์ฯ        17,419.60 ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 23/61  ลว. 12 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

7 วัสดุก่อสร้าง                                276,535.08   276,535.08   เฉพาะเจาะจง หจก.ปากช่องโลหะกิจ             276,535.08 หจก.ปากช่องโลหะกิจ             276,535.08 ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 24/61  ลว. 13 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

8 วัสดุอะไหล่                                 76,146.00     76,146         เฉพาะเจาะจง ร้านไชยอิเล็กทรอนิกส์               76,146.- ร้านไชยอิเล็กทรอนิกส์               76,146.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 25/61  ลว. 14 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

9 วัสดุอะไหล่                                 68,600.00     68,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธนาพาณิชย์                      68,600.- ร้านธนาพาณิชย์                      68,600.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 26/61  ลว. 14 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

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



แบบ สขร. 1
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10 วัสดุก่อสร้าง                                44,971.03     44,971.03 เฉพาะเจาะจง หจก.ปากช่อง โลหะกิจ             44,971.03 หจก.ปากช่อง โลหะกิจ             44,971.03 ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 27/61  ลว. 14 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

11 Speed Control Unit                   47,082.00     47,080.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาชา พาวเวอร์แพลน            47,080.- บ. อาชา พาวเวอร์แพลน             47,080.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 28/61  ลว. 15 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

12 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                         236,577.00   236,577.00   เฉพาะเจาะจง ปตท.                                     236,577.- ปตท.                                     236,577.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 29/61  ลว. 20 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ซ)

13 วัสดุโรงงาน-เคมี                           96,374.90     96,374.90     เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ 31ฯ                  96,374.90 หจก.อินเตอร์ 31ฯ                  96,374.90 ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 30/61  ลว. 21 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

14 วัสดุโรงงาน                                 64,047.00     64,047.00     เฉพาะเจาะจง ห้างฯ พิมพ์ตะวัน                       64,047.- ห้างฯ พิมพ์ตะวัน                       64,047.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 31/61  ลว. 21 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

15 วัสดุโรงงาน                                 338,180.00   338,180       เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พีฯ                               338,180.- บ.เอส.พีฯ                               338,180.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 32/61  ลว. 22 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

16 วัสดุสํานักงาน                              60,733.90     60,733.90     เฉพาะเจาะจง ร้านอาทร                        60,733.90 ร้านอาทร                        60,733.90 ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 33/61  ลว. 22 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

17 วัสดุเคมีภัณฑ์                              154,401.00   154,401.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิน วิน ฯ                    154,401.- หจก.วิน วิน ฯ                    154,401.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 34/61  ลว. 25 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

18 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                         244,602.00   244,602.00 เฉพาะเจาะจง ปตท.                                244,602.- ปตท.                                244,602.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 35/61  ลว. 25 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ซ)

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
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แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

19 วัสดุงานบ้านงานครัว                      184,377.00   184,377.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม                       184,377.- ร้านสินสยาม                       184,377.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 36/61  ลว. 28 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

20 แอนติเจนสําหรับทดสอบแอนติบอดี้ฯ  6,600.00      6,600.00      เฉพาะเจาะจง บ. จักรมาร์ติน                       6,600.- บ. จักรมาร์ติน                       6,600.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 37/61  ลว. 28 ธค. 60

พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

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


