
แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ ปากชอง จก.          15,900.- บ.แอดไวซ ปากชอง จก.          15,900.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญา 2/62 ลว. 9 พย. 61

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ฯ                  1 เครื่อง 16,000.00         16,000.00              หจก.เมเนเจอรซัพพลาย          16,000.- พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

2 เครื่องคอมพิวเตอรโตตบุก สําหรับงาน เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ ปากชอง จก.          15,000.- บ.แอดไวซ ปากชอง จก.          15,000.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญา 3/62 ลว. 9 พย. 61

สํานักงานฯ                                             1 เครื่อง 16,000.00         16,000.00              หจก.เมเนเจอรซัพพลาย          16,000.- พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

3 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ ปากชอง จก.           7,600.- บ.แอดไวซ ปากชอง จก.           7,600.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญา 4/62 ลว. 9 พย. 61

ขาวดําชนิด Network แบบท่ี 1                 1 เครื่อง 7,900.00          7,900.00               หจก.เมเนเจอรซัพพลาย           7,900.- พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

4 สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไปฯ    1 เครื่อง 3,200.00          3,200.00               เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ ปากชอง จก.            2,900.- บ.แอดไวซ ปากชอง จก.            2,900.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สัญญา 5/62 ลว. 9 พย. 61

หจก.เมเนเจอรซัพพลาย            3,200.- พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

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



แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 วสัดุกอสราง                                          31  รายการ 45,644.00         45,644.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ปากชองโลหะกิจ              45,644.- หจก.ปากชองโลหะกิจ            45,644.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 9/62 ลว. 2 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ                    2  ชุด 7,600.00          7,600.00               เฉพาะเจาะจง บ. แอดไวซ ปากชอง จก.          7,600.- บ. แอดไวซ ปากชอง จก.          7,600.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 10/62 ลว. 7 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

3 วสัดุเครื่องแตงกาย                                 3 รายการ 9,100.00          9,100 เฉพาะเจาะจง รานธนาพาณิชย                      9,100.- รานธนาพาณิชย                      9,100.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 11/62 ลว. 7 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

4 วสัดุไฟฟา,กอสราง,อะไหล                     35 รายการ 15,250.71         15,250.71              เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจริญปากชอง           15,250.71 หจก.กิจเจริญปากชอง           15,250.71 ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 12 /62  ลว. 12 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

5 วสัดุโรงงาน                                           2 รายการ 54,730.50         54,730.50              เฉพาะเจาะจง บ.เพอรเฟค จก.                   54,730.50 บ.เพอรเฟค จก.                   54,730.50 ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 13/62 ลว. 12 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

6 มอนทาไนด ISA 70 VG                           175 กก. 378,245.00       378,245.00            เฉพาะเจาะจง บ.รีเนาน เทคนิคอล จก.       378,245.- บ.รีเนาน เทคนิคอล จก.       378,245.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 14/62 ลว. 12 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

7 น้ํามันดีเซล                                        15,000 ล. 439,930.50       439,930.50            เฉพาะเจาะจง ปตท.                               439,930.50 ปตท.                               439,930.50 ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 19/62 ลว.19 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

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



แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

8 เกลือสําหรับลางเรซนิฯ                            30000 กก. 108,000.00       108,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.เรืองโรจน ฯ จก.               108,000.- บ.เรืองโรจน ฯ จก.               108,000.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 16/62 ลว. 19 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

9 หนูตะเภาและหนูขาวพรอมกลองฯ            5 รายการ 108,380.00       108,380.00            เฉพาะเจาะจง ศูนยสัตวทดลองฯ                 108,300.- ศูนยสัตวทดลองฯ                 108,300.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 17/62 ลว. 19 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

10 ฟางแหงอัดฟอน                                     1 รายการ 13,000.00         13,000 เฉพาะเจาะจง นายสิทธพิงษฯ                      13,000.- นายสิทธิพงษฯ                      13,000.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 18/62 ลว. 19 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

11 วสัดุไฟฟา,กอสราง                                 16 รายการ 71,133.60         71,133.60              เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจริญปากชอง          71,133.60 หจก.กิจเจริญปากชอง          71,133.60 ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 19 /62  ลว. 21 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

12 วสัดุอะไหล                                           12 รายการ 13,410.00         13,410.00              เฉพาะเจาะจง รานไชยอิเล็กทรอนิกส            13,410.- รานไชยอิเล็กทรอนิกส            13,410.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 20/62 ลว. 21 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

13 วสัดุเกษตรและเคมีภัณฑ                        3 รายการ 172,633.00       172,633.00            เฉพาะเจาะจง รานเอสพีอินเตอรเทรด           172,633.- รานเอสพีอินเตอรเทรด           172,633.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 21/62 ลว. 22 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

14 วสัดุเคมีภัณฑ                                        9 รายการ 346,252.00       346,252.00            เฉพาะเจาะจง บ.อาฟเตอรล็บ จก.              346,252.- บ.อาฟเตอรล็บ จก.              346,252.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 22/62 ลว.22 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

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



แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

15 วสัดุกอสราง                                         16 รายการ 24,585.00         24,858.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ปากชองโลหะกิจ             24,585.- หจก.ปากชองโลหะกิจ             24,585.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 23/62 ลว.28 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

16 วสัดุกอสราง                                          32 รายการ 58,405.00         58,405.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ปากชองโลหะกิจ           58,405.- หจก.ปากชองโลหะกิจ           58,405.- ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 24/62 ลว. 29 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

17 อาหารไกปลอดเชื้อ                                  1 รายการ 97,519.80         97,519.80              เฉพาะเจาะจง บ.แอนเทค จก.                    97,519.80 บ.แอนเทค จก.                    97,519.80 ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 25/62 ลว. 30 พย. 61

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

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



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจาง ซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาบริการบํารุงรกัษาลิฟท 27,600.00      27,600.00      เฉพาะเจาะจง บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวอรเตอร บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวอรเตอร ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขท่ี 6/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  27,600.00  บาท เปนเงิน  27,600.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

2 ซอมรถยนตบรรทุก พรอมตูเย็น 7,800.00        7,800.00        เฉพาะเจาะจง รานแสงอรุณการไฟฟา รานแสงอรุณการไฟฟา ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขท่ี 7/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  7,800.00  บาท เปนเงิน  7,800.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  6 พฤศจิกายน 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

3 จางพิมพฉลากสติกเกอรวคัซีนแบลคเลก 49,680.00      49,680.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม วาย เจ จํากัด บริษัท ซี เอ็ม วาย เจ จํากัด ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขท่ี 8/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  49,680.00  บาท ราคาที่เสนอ  49,680.00  บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  21 พฤศจิกายน 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

4 ซอมครุภัณฑยานพาหนะ จํานวน 3 คัน 17,136.00      17,136.00      เฉพาะเจาะจง รานสุทัศนผาเบรค รานสุทัศนผาเบรค ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใบสั่งจางเลขท่ี 9/2562 (สทช.)

งบป 2562 ราคาที่เสนอ  17,136.00 บาท เปนเงิน  17,136.00 บาท พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) ลงวนัท่ี  29 พฤศจิกายน 2561

และระเบียบฯ ขอ 79

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑสัตว

วันที่   30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561


