
แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงนิที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ทริปโตส ฟอสเฟต บรอท (ฝายแบคทีเรีย) 800 กก. e-bidding บ.เอส.เอ็มเคมีคอล ซัพพลาย 1,722,700    บ.เอส.เอ็มเคมีคอล ซัพพลาย 1,722,700    ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 25/62  ลว.4 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

2 1. เทปกาวกระดาษใชตรวจสอบการนึ่งฆาเชื้อ 260 มวน 966,213.50     30,602.00 e-bidding หจก.ทีซี สถาพรกรุป 44,512.00    ยกเลิก ราคาสูงเกินวงเงิน

ของเครื่องนึ่งไอน้ํา
2. เทปกระดาษใชตรวจสอบการนึ่งฆาเชื้อ 200 มวน 548,800.00     บ.เอ็นแอนดเอคอมเมอรเชียล จก 502,900.00  ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

ของเครื่องอบแหง บ. บี.โอ.เอส คอมเพลกซ 470,800.00  บ. บี.โอ.เอส คอมเพลกซ 470,800.00  พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) สญ. 26/62  ลว.5 กพ. 62

3.หลอดทดลองความเย็นสูง ขนาด 1.8-2.0มล. 5500 หลอด 52,250.00      หจก.วอรด เมดิก 35,310.00    หจก.วอรด เมดิก 35,310.00        "               " สญ. 27/62  ลว.5 กพ. 62

หจก. โกลบอล เยเนอรัลซัพพลาย

4. หลอดทดลองความเย็นสูงขนาด 4.5-5 มล. 4500 หลอด 78,750.00      หจก.ทีซี สถาพรกรุป 57,780.00    

หจก.วอรด เมดิก 38,520.00    หจก.วอรด เมดิก 38,520.00        "               "

หจก. โกลบอล เยเนอรัลซัพพลาย 77,040.00    

5. สายยางซลิิโคน 0 ดานนอก 12+0.2 มม. 225 เมตร 47,250.00      47,250.00      บ.เอ็นแอนดเอคอมเมอรเชียล จก 40,500.00    บ.เอ็นแอนดเอคอมเมอรเชียล จก 40,500.00        "               " สญ. 28/62  ลว.5 กพ. 62

    0 ดานใน 8.0+0.2 มม.

6. สายยางซลิิโคน 0 ดานนอก 24+0.2 มม. 100 เมตร 43,000.00      43,000.00      บ.เอ็นแอนดเอคอมเมอรเชียล จก 43,000.00    บ.เอ็นแอนดเอคอมเมอรเชียล จก 43,000.00        "               "

    0 ดานใน 13.5+0.2 มม.

7. สายยางซลิิโคน 0 ดานนอก 10+0.2 มม. 200 เมตร 32,000.00      32,000.00      บ.เอ็นแอนดเอคอมเมอรเชียล จก 29,000.00    บ.เอ็นแอนดเอคอมเมอรเชียล จก 29,000.00        "               "

    0 ดานใน 6.0+0.2 มม.

8. บลัด อาการ เบส 8000 ก. 56,040.00      56,040.00      หจก.ทีซี สถาพรกรุป 42,800.00    หจก.ทีซี สถาพรกรุป 42,800.00        "               " สญ. 29/62  ลว.5 กพ. 62

9. ไตรเอททาโนลามีน 21 ขวด 77,521.50      77,521.50      ยกเลิก ยกเลิก ผิดรายละเอียดฯ 

3 1. ชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการสําหรับ e-bidding ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 30/62 ลว. 8 กพ. 62

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการ รับราคารวม พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

ใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 62 ชุด 235,600.00     235,600.00     บ.วินวิน 25 โซลูชั่น จก. 217,000.00  บ.วินวิน 25 โซลูชั่น จก. 217,000.00  (รับราคารวมป

2. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ

ถูกตองตามกฎหมาย 62 ชุด 682,000.00     682,000.00     บ.วินวิน 25 โซลูชั่น จก. 372,000.00  บ.วินวิน 25 โซลูชั่น จก. 372,000.00  

3. ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส 139 ชุด 97,300.00      97,300.00      บ.วินวิน 25 โซลูชั่น จก. 70,890.00    บ.วินวิน 25 โซลูชั่น จก. 70,890.00    

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วนัที่ ....28.... เดือน....กุมภาพันธ... พ.ศ...2562...



แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงนิที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

4 1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 2,114,800.00      e-bidding ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 33/62 ลว. 13 กพ. 62

แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 31 เครื่อง 682,000.00     บ.โอ.อี.เทค จก. 616,900.00  บ.โอ.อี.เทค จก. 616,900.00  พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานฯ 22 เครื่อง 352,000.00         "             " 319,000.00      "             " 319,000.00  (รับราคารวม)        "                   "

3. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกฯ 3 เครื่อง 63,000.00          "             " 57,000.00        "             " 57,000.00           "                   "

4. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับสํานักงาน 2 เครื่อง 32,000.00          "             " 31,500.00        "             " 31,500.00           "                   "

5. เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED

ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 25 เครื่อง 197,500.00         "             " 150,000.00      "             " 150,000.00  สญ. 34/62  ลว.13 กพ. 62

6. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Prink) 1 เครื่อง 4,300.00            "             " 4,168.00          "             " 4,168.00             "                   "

7. เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิดสี

แบบ Network 4 เครื่อง 40,000.00          "             " 32,000.00        "             " 32,000.00           "                   "

8. เครื่องพิมพ Multifuction ชนิดเลเซอร

หรือชนิด LED ขาวดํา 2 เครื่อง 18,000.00          "             " 13,600.00        "             " 13,600.00           "                   "

9. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch)

24  ชอง 16 เครื่อง 336,000.00         "             " 280,000.00      "             " 280,000.00         "                   "

10. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch)

24 ชอง 3 เครื่อง 390,000.00         "             " 276,000.00      "             " 276,000.00         "                   "

5 1.ขวดดูดแหงขนาด 3 มล. พรอมจุกยางทําแหง e-bidding บ.ไบโอเมด จก.            2,840,000    บ.ไบโอเมด จก.            2,840,000    สญ. 32/62  ลว.12 กพ. 62

และฝาแคปอลูมิเนียม                                 1,000,000 ชุด 1000000 ชุด 3,336,500.00  3,336,500.00 บ.ไทยนอสทรัม จก.              3,060,000    

2. จุกยางปดขวดวัคซีนชนิดน้ํามัน ขนาด 20 มม.     40,000 จุก 40000 จุก 84,316.00      84,316.00 บ.ไบโอเมด จก.                78,000.00    บ.ไบโอเมด จก.                78,000.00    

บ.ไทยนอสทรัม จก.                    80,000.- 80,000.00    

6 1. ไขไกปลอดเช้ือเฉพาะสายพันธุตัวผู         1000 ฟอง 250,000.00     250,000.00     บ.ไทย เอสพีเอฟ จก.         250,000.00  บ.ไทย เอสพีเอฟ จก.         250,000.00  สญ. 35/62  ลว.13 กพ. 62

2. ไขไกปลอดเช้ือเฉพาะสายพันธุตัวเมีย       5000 ฟอง 1,250,000.00  1,250,000.00  บ. ไทย เอสพีเอฟ จก.          1,250,000.00   บ. ไทย เอสพีเอฟ จก.          1,250,000.00   

แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงนิที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

7 1. Ham's F-10 Powder Medium 500 กรัม 19,795.00      e-bidding ยกเลิก ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

2. สายยางซลิิโคน 2 ชั้นชนิดเสริมไฟเบอร หจก.พี.เค.เทค เอ็นจิเนียริ่ง 528,000.00  พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

เสนผานศูนยกลางภายใน 19.0 มม. บ.เอ็นแอนดเอคอมเมอรเชียล 428,535.00  บ.เอ็นแอนดเอคอมเมอรเชียล 428,535.00  สญ. 37/62  ลว.13 กพ. 62

เสนผานศูนยกลางภายนอก 28 มม. 150 ม. 528,000.00     528,000.00 หจก.ซายนออน แอสโซซิเอท 481,500.00  

3. ไสกรองอากาศชนิด Disposable filter

ขนาด 0.2 ไมครอน 500 อัน 216,675.00     216,675.00     หจก.โกลบอล เยเนอรัลฯ 214,000.00  หจก.โกลบอล เยเนอรัลฯ 214,000.00  สญ. 36/62  ลว.13 กพ. 62

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วนัที่ ....28.... เดือน....กุมภาพันธ... พ.ศ...2562...

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วนัที่ ....28.... เดือน....กุมภาพันธ... พ.ศ...2562...



4. ไสกรองอากาศชนิด PVA -Filter cartridge

CF-50 20 อัน 288,793.00     288,793.00     ยกเลิก ยกเลิก

5. ไสกรองอากาศชนิด PVA-Filte cartridge 

CF-250 20 อัน 470,693.00     470,693.00     ยกเลิก ยกเลิก

6. ไสกรองเมมเบรนสําหรับกรองกากเซลล

และน้ําไวรัสขนาด 2.0 ไมครอน ยาว 30" 200 อัน 2,140,000.00      2,140,000.00  หจก.โกลบอลเยเนอรัลฯ 2,140,000.00   หจก.โกลบอลเยเนอรัลฯ 2,140,000.00   สญ. 36/62  ลว.13 กพ. 62

8 1. ไนโตรเจนเหลว                     181500 ล. 1,345,840.65      1345840.65 e-bidding บ.ไทย-เจแปน แกส จก. 1,288,650    บ.ไทย-เจแปน แกส จก. 1,288,650    ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 38/62  ลว.13 กพ. 62

บ.แฟรแอนดเฟรนด จก. 1,345,840.65   พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

9 1. 2-โบรโมเอททิลแอมโมเนียมโบรไมด e-bidding ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

หรือ 2-โบรโมเอททิลลามีนไฮโดรโบรไมดฯ 16 กก. 272,208.00     272,208.00     ยกเลิก พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

2. ไทโอไกลโคเลต บรอทฯ 11000 กรัม 96,514.00      96,514.00      หจก. ทีซี สถาพร กรุป 52,965.00    หจก. ทีซี สถาพร กรุป 52,965.00    บซ. 70/62 ลว. 21 กพ. 62

3. ไดไฮโดรสเตรปโตไมซินซัลเฟต 40 กก. 511,460.00     511,460.00     บ.แบงเทรดดิ้ง 1992 จก. 511,460.00  บ.แบงเทรดดิ้ง 1992 จก. 511,460.00  สญ. 39/62 ลว. 20 กพ. 62

4. ทริปโตส อาการ 3000 กรัม 57,000.00      57,000.00      ยกเลิก

5. ซโูครส 70000 กรัม 187,600.00     187,600.00     ยกเลิก

6. ทริปติเคส โซยา บรอทฯ 3500 กรัม 11,796.75      11,796.75      ยกเลิก

7. โซเดียมไฮดรอกไซด โซลูชั่น 1 นอรมอล 1500 ลิตร 420,510.00     420,510.00     บ.ยูนิทีวีเวล จก. 420,510.00  บ.ยูนิทีวีเวล จก. 420,510.00  สญ. 40/62 ลว. 20 กพ. 62

10 1. อาหารโคเนื้อ ชนิดสําเร็จรูป 730 ถุง 208,050.00     208,050         เฉพาะเจาะจง หจก.จุฬาปศุสัตว 208,050.00  หจก.จุฬาปศุสัตว 208,050.00  ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 41/62 ลว. 25 กพ. 62

หจก.เมดิฟด 211,700.00  พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงนิที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 วัสดุการเกษตร 2 รายการ 3,849.40        3,849.40        เฉพาะเจาะจง รานธนาพาณิชย 3,849.40      รานธนาพาณิชย 3,849.40      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 57/62 ลว. 4 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

2 วัสดุกอสราง 5 รายการ 2,020.00        2,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปากชอง โลหะกิจ 2,020.00      หจก.ปากชอง โลหะกิจ 2,020.00      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 58/62 ลว. 6 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

3 วัสดุโรงงาน 1 รายการ 101,757.00     101,757.00     เฉพาะเจาะจง บ.เพอรเฟค จก. 101,757.00  บ.เพอรเฟค จก. 101,757.00  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 59/62 ลว. 11 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

4 วัสดุกอสราง 16 รายการ 9,880.00        9,880.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปากของโลหะกิจ 9,880.00      หจก.ปากของโลหะกิจ 9,880.00      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 60/62 ลว. 11 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

5 น้ํามันดีเซล 15000 ล. 391,941.00     391,941.00     เฉพาะเจาะจง ปตท. 391,941.00  ปตท. 391,941.00  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 61/62 ลว.11 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วนัที่ ....28.... เดือน....กุมภาพันธ... พ.ศ...2562...



6 วัสดุเคมีภัณฑ 2 รายการ 334,589.00     334,589.00     เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร 31 จก. 334,589.00  บ.อินเตอร 31 จก. 334,589.00  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 62/62 ลว.11 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

7 วัสดุไฟฟา กอสรางและอะไหล 34 รายการ 21,291.93      21,291.93      เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจริญ ปากชอง 21,291.93    หจก.กิจเจริญ ปากชอง 21,291.93    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 63/62 ลว.15 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงนิที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

8 วัสดุเคมีภัณฑ-โรงงาน-การเกษตร 3 รายการ 43,260.00      43,260.00      เฉพาะเจาะจง ศูนยสัตวทดลองฯ 43,260.00    ศูนยสัตวทดลองฯ 43,260.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 64/62 ลว. 15 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

9 น้ํามันเตาชนิดที่ 1 15000 ลิตร 264,664.50     264,664.50 เฉพาะเจาะจง ปตท. 264,664.50  ปตท. 264,664.50  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 65/62 ลว.18 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

10 วัสดุเคมีภัณฑ 2 รายการ 31,672.00      31,672.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอส.เอ็ม เคมีคอล จก. 31,672.00    บ.เอส.เอ็ม เคมีคอล จก. 31,672.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 66/62 ลว. 20 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

11 วัสดุไฟฟา 12 รายการ 84,780.00      84,870.00      เฉพาะเจาะจง รานเอเคพาณิชยภณัฑ 84,780.00    รานเอเคพาณิชยภณัฑ 84,780.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 67/62 ลว. 20 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

12 วัสดุโรงงาน 3 รายการ 107,535.00     107,535.00     เฉพาะเจาะจง บ.จาดา เทคนิคอล จก. 107,535.00  บ.จาดา เทคนิคอล จก. 107,535.00  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 68/62 ลว.11 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

13 สีโรสเบงกอล (Dye content 85%) 1 รายการ 1,583.60        1,583.60        เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเม็กซ จก. 1,583.60      บ.อินโนเม็กซ จก. 1,583.60      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 69/62 ลว.21 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

14 ไทโอไกลโคเลต บรอทฯ 1 รายการ 52,965.00      52,965.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซ.ีสถาพร 52,965.00    หจก.ที.ซ.ีสถาพร 52,965.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 70/62 ลว.21 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

แบบ สขร. 1

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วนัที่ ....28.... เดือน....กุมภาพันธ... พ.ศ...2562...

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2562



                       
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงนิที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

15 วัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 64,982.00      64,982.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ ปากชอง จก. 64,982.00    บ.แอดไวซ ปากชอง จก. 64,982.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 71/62 ลว.22 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

16 วัสดุโรงงาน 2 รายการ 130,540.00     130,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.มายแลบ็สเกล จก. 130,540.00  บ.มายแลบ็สเกล จก. 130,540.00  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 72/62 ลว.25 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

17 Fetal Bovine Serum 1 รายการ 53,500.00      53,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟค ไซแอนด จก. 53,500.00    บ.แปซิฟค ไซแอนด จก. 53,500.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 73/62 ลว.27 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

18 Eagle's MEM "Nissui" No 1 1 รายการ 30,495.00      30,495.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบคไทย กรุงเทพฯ จก. 30,495.00    บ.เบคไทย กรุงเทพฯ จก. 30,495.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 74/62 ลว.27 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

19 วัสดุเคร่ืองแตงกาย 3 รายการ 21,400.00      21,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.เคโมไซเอนซ จก. 21,400.00    บ.เคโมไซเอนซ จก. 21,400.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 75/62 ลว.27 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

20 วัสดุอะไหล 5 รายการ 10,485.00      10,485.00      เฉพาะเจาะจง รานไชยอิเล็กทรอนิกส 10,485.00    รานไชยอิเล็กทรอนิกส 10,485.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 76/62 ลว.28 กพ. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วนัที่ ....28.... เดือน....กุมภาพันธ... พ.ศ...2562...


