
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 1. เพ็นนิซิลิน จี โซเดียมซอลต                        70  กก. 516,061.00     516,061.00     e-bidding ไมมีผูเสนอราคา ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

2. ฟทัล คาลฟ ซีรั่มฯ                                160 ลิตร 3,232,000.00   3,232,000.00   บ.เอสเอ็มเคมีคอลฯ         3,192,880.- บ.เอสเอ็มเคมีคอลฯ         3,192,880.- พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) ส. 70/61 ลว. 4 กค. 61

3. ยูมัลจิน เอ็ม 8                                   1,800 กก. 629,802.00     629,802.00     ไมมีผูเสนอราคา

4. ซีรมัลูกโคอายุไมเกิน 12 เดือน                    60 ลิตร 410,880.00     410,880.00     บ.เอสเอ็มเคมีคอลฯ          399,966.- บ.เอสเอ็มเคมีคอลฯ          399,966.- ส. 70/61 ลว. 4 กค. 61

2 1. โคลิสติน ซัลเฟต                              45,000 กรัม 818,550.00     818,550.00     e-bidding ไมมีผูเสนอราคา ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

2. แคลเซียมคลอไรด 2 น้ํา                     15,000 กรัม 16,500.00       16,500.00       บ.ยูนิทีวีเวล                 14,364.75       พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

หจก.โกลบอลฯ              17,655.- หจก.โกลบอลฯ              17,655.- ส. 71/61 ลว. 17 กค. 61

3 1. ปากกาปลายไฟเบอรสําหรับเครื่อง e-bidding ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

LKB Brommic 2210-220 สีน้ําเงิน                18 ดาม 75,114.00       75,114.00       บ.เอ็นแอนดเอฯ            70,299.- บ.เอ็นแอนดเอฯ            70,299.- พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) ส. 72/61 ลว. 17 กค. 61

2. ปากกาปลายไฟเบอรสําหรับเครื่อง

LKB Brommic 2210-220 สีแดง                  15 ดาม 107,214.00     107,214.00     บ.เอ็นแอนดเอฯ            102,720.- บ.เอ็นแอนดเอฯ            102,720.-

4 1. ปมสารเคมีชนิดทอดูด (Drum Pump)                     1 ตัว e-bidding ไมมีผูเสนอราคา ยกเลิก ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

2. เครื่องวัดและทดสอบอัตราการไหลของอากาศ          2 เครื่อง 700,000.00     700,000.00     บ.เอ็นเทค แอสโซซิเอท จก. 561,750.00     บ.เอ็นเทค แอสโซซิเอท จก. 561,750.00     พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) ส. 73/61 ลว. 17 กค. 61

3. เครื่องวัดอัตราการไหลชนิด Ultrasonic                  1 เครื่อง 400,000.00     400,000.00     บ.เอ็นเทค แอสโซซิเอท จก. 388,410.00     บ.เอ็นเทค แอสโซซิเอท จก. 561,750.00          "                 "

บ.เมดฟอรซายน จก. 390,550.00     

5 1. กลองถายภาพความรอน                                     1 เครื่อง 1,000,000.00   1,000,000.00   บ.เอ็นเทค แอสโซซิเอท จก. 989,750.00     บ.เอ็นเทค แอสโซซิเอท จก. 989,750.00          "                 "

บ.เมดฟอรซายน จก. 997,240.00     

6 2. วัสดุเครื่องแตงกาย                            30  รายการ 535,853.86     535,853.86     e-bidding บ.เพอรเฟค แมเนจเมนท จก. 562,858.67     บ.เพอรเฟค แมเนจเมนท จก. 562,858.67     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 74/61 ลว. 19 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

7 สุกรทดลองอายุ 6-8 สัปดาห ไมฉีดวัคซีนและไม วิธคัีดเลือก

ไมฉีดวัคซีนและไมติดเชื้อ                      439 ตัว 1,338,950.00   1,273,100.00   นายสัมฤทธิ์ฯ                1,338,950.- นายสัมฤทธิ์ฯ                1,338,950.- ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

นางจันทรทราทิพยฯ         1,536,500.- พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) ส. 75/61 ลว. 23 กค. 61

8 1. ชุดทดสอบแอนติบอดีตอโรค Avian Leukosis วิธีคัดเลือก ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

virus (Avian Leukosis Antibody virus Test kit)      45 แผน 203,175.00     203,175.00 บ.จักรมารติน                         203,175.- บ.จักรมารติน                         203,175.- พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) ส. 76/61 ลว. 26 กค. 61

2. ชุดทดสอบแอนติบอดีตอโรค Avian Encephaomyeletis

(Avian Encephalomyelitis virus Antibody Test)  90,000.00       90,000 บ.โปรเทสคิส                           121,923.- บ.โปรเทสคิส                           121,923.- ส. 77/61 ลว. 26 กค. 61

9 1. ปมสารเคมีชนิดทอดูด                            1  ตัว รานเอ.เค พาณิชย 58,000.00       รานเอ.เค พาณิชย 58,000.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 78/61 ลว. 26 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

10 1. Agar                                            30 กก. 166,920.00     166,920.00     e-bidding ไมมีผูเสนอราคา ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง ส. 79/61 ลว. 3 สค. 61

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม  2561

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม  2561

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2. ไดไฮโดรสเตรปโตไมซินซัลเฟต                 40  กก. 513,600.00     513,600.00     ไมมีผูเสนอราคา พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

3. ชุดกรองแอนติเจนปราศจากเชื้อ                        40  ชุด 1,562,200.00   1,562,200.00   หจก.โกลบอล เยเนอรัลฯ 1,562,200.00   หจก.โกลบอล เยเนอรัลฯ 1,562,200.00   

1 วัสดุอะไหล ไฟฟา กอสราง                                113 รายการ 71,778.54       71,178.54       เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจริญปากชอง 71,178.54       หจก.กิจเจริญปากชอง 71,178.54       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 125/61 ลว. 2 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

2 วัสดุกอสราง วัสดุอะไหล                                     8  รายการ 4,328.70        4,328.70        เฉพาะเจาะจง หจก.ปากชอง โลหะกิจ 4,328.70        หจก.ปากชอง โลหะกิจ 4,328.70        ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 126/61 ลว. 3 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

3 วัสดุกอสราง                                                   10 รายการ 51,750.00       51,750.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปากชอง โลหะกิจ 51,750.00       หจก.ปากชอง โลหะกิจ 51,750.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 127/61 ลว. 5 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

4 วัสดุอะไหล ไฟฟา                                             17 รายการ 14,612.00       14,612.00       เฉพาะเจาะจง รานไชยอิเล็กทรอนิกส 14,612.00       รานไชยอิเล็กทรอนิกส 14,612.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 128/61 ลว. 5 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

5 Cell counting                                                 300 อัน 41,730.00       41,730.00       เฉพาะเจาะจง บ.กิบไทย จก. 41,730.00       บ.กิบไทย จก. 41,730.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 129/61 ลว. 5 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

6 ชุดควบคมุอุณหภูมิหองเยน็                                     1  ตัว 17,120.00       17,120.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซเพิรท คลูลิ่งฯ จก. 17,120.00       บ.เอ็กซเพิรท คลูลิ่งฯ จก. 17,120.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 130/61 ลว. 6 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

7 กลองเก็บหลอดทดลองสําหรับแชแข็ง 81 ชอง              60 อัน 53,310.00       53,310.00       เฉพาะเจาะจง บ.รีเนาน เทคนิคอล จก. 53,310.00       บ.รีเนาน เทคนิคอล จก. 53,310.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 131/61 ลว. 11 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

8 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ                                26 ชุด 98,540.00       98,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.วัน วัน จก. 98,540.00       บ.วัน วัน จก. 98,540.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 132/61 ลว. 11 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

9 ชุดโปรแกรมสํานักงาน                                         26 ชุด 184,340.00     184,340.00 เฉพาะเจาะจง บ. โอ.อ.ีเทค จก. 184,340.00     บ. โอ.อ.ีเทค จก. 184,340.00     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 133/61 ลว. 11 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

10 วัสดุกอสราง ไฟฟา                                            16 รายการ 7,089.82        7,089.82 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจิรญปากชอง 7,089.82        หจก.กิจเจิรญปากชอง 7,089.82        ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 134/61 ลว. 11 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

11 น้ํามันดีเซล                                                     15000 ลิตร 437,041.50     437,041.50     เฉพาะเจาะจง ปตท.        437,041.50     ปตท.        437,041.50     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 135/61 ลว. 16 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ซ)

12 หลอดเก็บตัวอยาง ขนาด 10 ml.                          2000 หลอด 12,840.00       12,840.00       เฉพาะเจาะจง บ.พี.อินเตอรเทรด จก. 12,840.00       บ.พี.อินเตอรเทรด จก. 12,840.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 136/61 ลว. 16 กค. 61



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม  2561

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

13 วัสดุโรงงาน-เคมีภัณฑ                                         5 รายการ 75,381.50       75,381.50       เฉพาะเจาะจง บ.พีที.วิชชั่น จก. 75,381.50       บ.พีที.วิชชั่น จก. 75,381.50       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 137/61 ลว. 16 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

14 วัสดุสํานักงาน กอสราง                                        8 รายการ 13,835.00       13,835.00       เฉพาะเจาะจง รานธนาพาณิชย 13,835.00       รานธนาพาณิชย 13,835.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 138/61 ลว. 20 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

15 วัสดุสํานักงาน                                                  5 รายการ 57,600.00       57,600.00       เฉพาะเจาะจง รานเอนกสเตชั่นเนอรี่ 57,600.00       รานเอนกสเตชั่นเนอรี่ 57,600.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 139/61 ลว. 20 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

16 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                                           15,000 ลิตร 123,199.80     123,199.80     เฉพาะเจาะจง ปตท. 123,199.80     ปตท. 123,199.80     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 140/61 ลว. 23 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

17 หลอดเซนตริฟวส 250 มล.                                    1 รายการ 85,600.00       85,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.รีเนาน เทคนิคอล จก. 85,600.00       บ.รีเนาน เทคนิคอล จก. 85,600.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 141/61 ลว. 23 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

18 วัสดุอะไหล                                                      3 รายการ 116,630.00     116,630.00 เฉพาะเจาะจง บ.แคมฟล (ประเทศไทย) จก. 116,630.00     บ.แคมฟล (ประเทศไทย) จก. 116,630.00     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 142/61 ลว. 23 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

19 วัสดุสํานักงาน                                                 46 รายการ 68,476.55       68,476.55       เฉพาะเจาะจง รานอาทร พาณิชย 68,476.55       รานอาทร พาณิชย 68,476.55       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 143/61 ลว. 24 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

20 วัสดุงานบานงานครัว                                          29 รายการ 70,362.00       70,362.00 เฉพาะเจาะจง รานสินสยาม 70,362.00       รานสินสยาม 70,362.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 144/61 ลว. 25 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

21 กลองกระดาษลูกฟูกบรรจุวัคซีนอหิวาตเปด-ไก         24000 กลอง 141,240.00     141,240.00     เฉพาะเจาะจง บ.เพอรเฟค แมเนจเมนท จก. 141,240.00     บ.เพอรเฟค แมเนจเมนท จก. 141,240.00     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 145/61 ลว. 26 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)

22 วัสดุอะไหล                                                      2 รายการ 18,950.00       18,950.00       เฉพาะเจาะจง รานแสงอรุณการไฟฟา 18,950.00       รานแสงอรุณการไฟฟา 18,950.00       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง บซ. 146/61 ลว. 31 กค. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข)



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธี รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ซื้อหรือจาง ซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซอมเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 1,000 124,013.00     124,013.00     เฉพาะเจาะจง บจก. อาชา เพาเวอร แพลนท บจก. อาชา เพาเวอร แพลนท ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญาจางเลขที่ 31/2561 (สทช.)

KVA จํานวน 1 เครื่อง งบป 2561 ราคาที่เสนอ   124,013.00 บาท เปนเงนิ   124,013.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

2 จางพิมพวัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000.00      75,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก. นิวธรรมดา บจก. นิวธรรมดา ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 38/2561 (สทช.)

3 รายการ งบป 2561 ราคาที่เสนอ   75,000.00 บาท เปนเงิน   75,000.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

3 ซอมตูแชแข็ง -80
O
C 76,772.50      76,772.50      เฉพาะเจาะจง หจก. อัลตรา โคลด เอ็นจิเนียริ่ง หจก. อัลตรา โคลด เอ็นจิเนียริ่ง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 39/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   76,772.50 บาท เปนเงิน   76,772.50 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

4 ซอมเครื่องบรรจุน้ํายาละลาย 74,258.00      74,258.00      เฉพาะเจาะจง บจก. รีเนาน เทคนิคอล บจก. รีเนาน เทคนิคอล ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 40/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   74,258.00 บาท เปนเงิน   74,258.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

5 ซอมถังเก็บวัคซีน 2 ชั้น 20,000.00      20,000.00      เฉพาะเจาะจง รานรัตนพาณิชย รานรัตนพาณิชย ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 41/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   20,000.00 บาท เปนเงิน   20,000.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

6 ซอมตูแชแข็ง Deep Freezer 99,510.00      99,510.00      เฉพาะเจาะจง หจก. อัลตรา โคลด เอ็นจิเนียริ่ง หจก. อัลตรา โคลด เอ็นจิเนียริ่ง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 42/2561 (สทช.)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

วันที่   31  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2561



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธี รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ซื้อหรือจาง ซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

วันที่   31  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2561

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   99,510.00 บาท เปนเงิน   99,510.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  11 กรกฎาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

7 ซอมรถดูดสิ่งปฎิกูล 21,400.00      21,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ปริพัฒน เทรดดิ้ง หจก. ปริพัฒน เทรดดิ้ง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 43/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   21,400.00 บาท เปนเงิน   21,400.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  13 กรกฎาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

8 ซอมครุภัณฑยานพาหนะ 2 คัน 10,970.00      10,970.00      เฉพาะเจาะจง รานแสงอรุณการไฟฟา รานแสงอรุณการไฟฟา ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 44/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   10,970.00 บาท เปนเงิน   10,970.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

9 ซอมรถโดยสาร 12 ที่น่ัง 6,184.60        6,184.60        เฉพาะเจาะจง บจก. เทพนครคาร บจก. เทพนครคาร ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 45/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   6,184.60 บาท เปนเงนิ   6,184.60 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

10 จางพิมพฉลากสติกเกอร 4 รายการ 176,462.00     176,462.00     เฉพาะเจาะจง บจก. ซี เอ็ม วาย เจ บจก. ซี เอ็ม วาย เจ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 46/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   176,462.00 บาท เปนเงนิ   176,462.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

11 ซอมครุภัณฑยานพาหนะ 5 คัน 36,380.00      36,380.00      เฉพาะเจาะจง บจก. ปากชอง-ธีระบริการ บจก. ปากชอง-ธีระบริการ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 47/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   36,380.00 บาท เปนเงิน   36,380.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  20 กรกฎาคม 2561



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธี รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ซื้อหรือจาง ซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

วันที่   31  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

12 จางพิมพแผนพับ 6 รายการ 168,000.00     168,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก. วนิดาการพิมพ หจก. วนิดาการพิมพ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 48/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   168,000.00 บาท เปนเงนิ   168,000.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  23 กรกฎาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

13 ซอมถัง Purification tank 74,170.00      74,170.00      เฉพาะเจาะจง รานถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ รานถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 49/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   74,170.00 บาท เปนเงิน   74,170.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

14 ซอมรถบรรทุกพรอมตูทําความเยน็ 7,329.50        7,329.50        เฉพาะเจาะจง บจก. กูดเทมส บจก. กูดเทมส ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 50/2561 (สทช.)

ทะเบียน 88-0736 นม. งบป 2561 ราคาที่เสนอ   7,329.50 บาท เปนเงนิ   7,329.50 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

15 ซอมครุภัณฑยานพาหนะ 2 คัน 48,140.00      48,140.00      เฉพาะเจาะจง รานถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ รานถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขที่ 51/2561 (สทช.)

งบป 2561 ราคาที่เสนอ   48,140.00 บาท เปนเงิน   48,140.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2561

และระเบียบฯ ขอ 79


