
แบบ สขร. 1

        
ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1. อาหารกระต่ายสําเร็จชนิดเม็ด               780 ถุง 304,200.00   304,200 e-bidding หจก.จุฬาปศุสัตว์                   292,500.- หจก.จุฬาปศุสัตว์                  292,500.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง ส. 11/61 ลว. 4 มค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 65

2 1. ตะเกียงแก๊สอัตโนมัติ                          1  ชุด 50,000.00     50,000 เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอ็น พี ไซแอนติฟิค จก.     50,000.- บ.เอส เอ็น พี ไซแอนติฟิค จก.     50,000.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง ส. 12/61 ลว. 4 มค. 61
พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

3 1. สุกรทดลองอายุ 6-8 สัปดาห์
ไม่ฉีดวัคซีนและไม่ติดเชื้อ                      128 ตัว 390,400.00   390,400 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์ แสนบัว                390,400.- นายสัมฤทธิ์ แสนบัว              390,400.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง ส. 13/61 ลว. 15 มค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

4 กล่องพลาสติกบรรจุวัคซีนโรคปาก บ.โอเพ่น แพ็ค จก.                  300,000.- บ.โอเพ่น แพ็ค จก.                300,000.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง ส. 14/61 ลว. 26 มค. 61
และเท้าเปื่อยโค-กระบือ                   20,000 กล่อง 300,000.00   300,000 เฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

3 ชุดทดสอบแอนติบอดีฯ                     14   รายการ 1,876,050.00 1,876,050.00 e-bidding บ.โปรเทส่คิท จก.   บ.โปรเทส่คิท จก.   ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง ส. 15/61 ลว. 26 มค. 61
(รายการที่ 2-14)       1,704,798.- (รายการที่ 3-14)         1,582,875.- พ.ศ.2560 มาตรา 65
บ.จักรมร์ตินฯ จก.
(รายการที่ 1,3,9,12)    572,175.-

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
                    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 วัสดุเคมีภัณฑ์                                   2  รายการ 367,230.00   367,230      เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์ ซัพพลาย               367,230.- ร้านเบสท์ ซัพพลาย               367,230.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง บซ.38/61  ลว. 9 มค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)
 

2 จานเพาะเชื้อ ขนาด 90 มม.                 20 กล่อง 29,960.00     29,960 เฉพาะเจาะจง บ.มณีฟอร์ยู จก.                    29,960.- บ.มณีฟอร์ยู จก.                    29,960.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ.39/61  ลว. 9 มค. 61
พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

3 ฟางแห้งอัดฟ่อน                                250 ฟ่อน 13,000.00     13,000 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ์ฯ                       13,000.- นายสิทธิพงษ์ฯ                       13,000.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 40/61  ลว. 18 มค. 61
พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

4 ขวดบอลลูน 12 ลิตร                             24  ใบ 164,352.00   164,352.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิน วิน ฯ                       164,352.- หจก.วิน วิน ฯ                       164,352.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 41/61  ลว. 18 มค. 61
พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

5 วัสดุอะไหล่                                      4 รายการ 84,000.00     84,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรวัฒนา                       84,000.- ร้านถาวรวัฒนา                       84,000.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 42/61 ลว. 22 มค. 61
พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ซ)

6 แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 85 แอมป์            1 ลูก 3,800.00       3,800         เฉพาเจาะจง ร้านแสงอรุณ                            3,800.- ร้านแสงอรุณ                            3,800.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จ้าง บซ.43/61  ลว. 25 มค. 61
พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(ข)

7 วัสดุอะไหล่และวัสดุอื่นๆ                    28 รายการ 40,542.00     40,542.00   เฉพาะเจาะจง ร้านธนาพาณิชย์                       42,542.- ร้านธนาพาณิชย์                       42,542.- ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 44/61 ลว. 30 มค. 61
พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

8 วัสดุสํานักงาน                                42 รายการ 199,997.98   199,997.98  เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกฯ                        199,997.98 ร้านเอนกฯ                        199,997.98 ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง บซ. 45/61 ลว. 31 มค. 61
พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
                    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 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 1,861,907.00  1,861,907.00  คัดเลือก บจก. ที.เอ็ม.ดี. บจก. ที.เอ็ม.ดี. ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ สัญญาจ้างเลขที่ 13/2561 (สทช.)

1. ซ่อมชุดผลิตน้ําดิบหรือน้ํากรองฯ งบปี 2561 ราคาที่เสนอ  1,747,845.00  บาท เป็นเงิน  1,747,845.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1) (ช) ลงวันที่  15 มกราคม 2561

2. ซ่อมระบบผลิตน้ําแยกประจุฯ และระเบียบฯ ข้อ 74

2 ซ่อมเครื่องนึ่งฆา่เชื้อด้วยไอน้ําแบบ 792,870.00    792,870.00    คัดเลือก บจก. จาดา เทคนิคคอลซัพพลาย บจก. จาดา เทคนิคคอลซัพพลาย ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ สัญญาจ้างเลขที่ 14/2561 (สทช.)

2 ประตูฯ  จํานวน 2 รายการ งบปี 2561 ราคาที่เสนอ  783,240.00  บาท เป็นเงิน  783,240.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1) (ช) ลงวันที่  15 มกราคม 2561

บจก. เอ็นวายการกรอง และระเบียบฯ ข้อ 74

ราคาที่เสนอ  793,940.00 บาท

3 ซ่อมระบบกรองอากาศและควบคุม 1,896,000.00  1,896,000.00  คัดเลือก บจก. เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ บจก. เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ สัญญาจ้างเลขที่ 15/2561 (สทช.)

ความดันภายในห้องปลอดเชื้อฯ งบปี 2561 ราคาที่เสนอ  1,746,600.00 บาท เป็นเงิน  1,746,600.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1) (ข) ลงวันที่  25 มกราคม 2561

จํานวน 11 รายการ บจก. เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม และระเบียบฯ ข้อ 74

ราคาที่เสนอ  1,763,490.54 บาท

บจก.ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ  2,213,616.00 บาท

4 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 27,160.00      27,160.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนพาณิชย์ ร้านรัตนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2561 (สทช.)

1. ซ่อมถังเพาะเลี้ยงเซลล์ฯ งบปี 2561 ราคาที่เสนอ  27,160.00 บาท เป็นเงิน  27,160.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  8 มกราคม 2561

2. ซ่อมเครื่องทําน้ําเย็นฯ และระเบียบฯ ข้อ 79

5 ซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ 22,100.00      22,100.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ภัทรธิรา หจก. ภทัรธิรา ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2561 (สทช.)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2561



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2561

งบปี 2561 ราคาที่เสนอ  22,100.00 บาท เป็นเงิน  22,100.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  8 มกราคม 2561

และระเบียบฯ ข้อ 79

6 ซ่อมคอมเพรสเซอร์ฯ จํานวน 2 15,996.50      15,996.50      เฉพาะเจาะจง บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2561 (สทช.)

2 รายการ งบปี 2561 ราคาที่เสนอ  15,996.50 บาท เป็นเงิน  15,996.50 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  9 มกราคม 2561

และระเบียบฯ ข้อ 79

7 ซ่อมรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 14,000.00      14,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านลพบุรีหล่อยางปากช่อง ร้านลพบุรีหล่อยางปากช่อง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2561 (สทช.)

งบปี 2561 ราคาที่เสนอ  14,000.00 บาท เป็นเงิน  14,000.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  16 มกราคม 2561

และระเบียบฯ ข้อ 79


