
แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 1. เพ็นนิซิลิน จีโซเดียมซอลต 100 กก. 812,665.00       812,665.00      e-bidding บ.แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 807,850       บ.แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 807,850       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 74/62  ลว. 5 มิย. 62

บ. มีฟารเมด จก. 811,060       พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

2. อม็อคซี่ซิลลินไตรไฮเดรต 90000 กรัม 5,760,000.00     5,760,000 หจก.บุญญะพัฒนพาณิชย 5,007,600        หจก.บุญญะพัฒนพาณิชย 5,007,600        และระเบียบฯ ขอ 79 สญ. 75/62  ลว. 5 มิย. 62

บ.เอส.เอ็มเคมีคอล ซัพพลาย จก. 5,392,800        

บ. วีเวล อินเตอรเทรด จก. 5,760,000        

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

เคมีขนาด 0.2 ไมครอนยาว 10 น้ิว 55 อัน 382,525.00   382,525.00   บ. รีเนาน เทคนิคคอล จํากัด 288,365       บ. รีเนาน เทคนิคคอล จํากัด 288,365       พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) สญ. 77/62  ลว. 5 มิย. 62

2. ไสกรองเมมเบรนสําหรับกรองนํ้ายา และระเบียบฯ ขอ 79

เคมีขนาด 0.2 ไมครอนยาว 30 น้ิว 350 อัน 6,366,500.00     6,366,500.00    บ. รีเนาน เทคนิคคอล จํากัด 6,085,625     บ. รีเนาน เทคนิคคอล จํากัด 6,085,625           "                      "

3. ไสกรองเมมเบรนสําหรับกรองนํ้ายา

เคมีขนาด 0.45 ไมครอนยาว 30 น้ิว 350 น้ิว 5,147,502.50     5,147,502.50    ไมพิจารณาขอเสนอ ยกเลิก

4. ไสกรองเมมเบรนสําหรับกรองนํ้ายา บ.แอฟฟนิเท็ค จก. 219,350.00   บ.แอฟฟนิเท็ค จก. 219,350.00   สญ. 76/62  ลว. 5 มิย. 62

เคมีขนาด 0.45 ไมครอนยาว 20 น้ิว 25 อัน 278,200.00   278,200.00   บ.รีเนาน เทคนิคอล จก. 238,075.00   

บ.วินเนอร วิช่ัน จก. 230,317.50   

5. ไสกรองเมมเบรนสําหรับกรองนํ้ายา บ.แอฟฟนิเท็ค จก. 1,348,200     

เคมี ขนาด 0.2 ไมครอน ยาว 20 น้ิว 150 อัน 1,476,600     1,476,600     บ.รีเนาน เทคนิคอล จก. 1,117,080     บ.รีเนาน เทคนิคอล จก. 1,117,080     สญ. 77/62  ลว. 5 มิย. 62

บ.วินเนอร วิช่ัน จก. 1,415,610     

6. ไสกรองสารละลาย ขนาด 0.45 บ.แอฟฟนิเท็ค จก. 674,100       บ.แอฟฟนิเท็ค จก. 674,100       สญ. 75/62  ลว. 5 มิย. 62

ไมครอน ความยาว 30 น้ิว 75 อัน 738,300        738,300.00   บ.วินเนอร วิช่ัน จก. 707,805       

7. ไสกรองสารละลาย ขนาด 0.2 บ.แอฟฟนิเท็ค จก. 3,236,750     บ.แอฟฟนิเท็ค จก. 3,236,750           "                      "

ไมครอน ความยาว 30 น้ิว 250 อัน 3,504,250     3,504,250     บ.วินเนอร วิช่ัน จก. 3,398,588     

3 1. ไสกรองหยาบสําหรับเคร่ืองลางขวด บ. ไซแอนดแอนดเมดิคอลฯ จก. 82,176.00     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 96/62  ลว. 27 มิย. 62

รุน RRN 3040 16 อัน 87,026.72     87,026.72     วิธีคัดเลือก บ. รีเนาน เทคนิคอล จก. 75,328.00     บ. รีเนาน เทคนิคอล จก. 75,328.00     พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1)(ก)

2. ไสกรองละเอียดสําหรับเครื่องลางขวด บ. ไซแอนดแอนดเมดิคอลฯ จก. 136,960.00   และระเบียบฯ ขอ 74

รุน RRN 3040 16 อัน 135,818.72   135,818.72   บ. รีเนาน เทคนิคอล จก. 131,824.00   บ. รีเนาน เทคนิคอล จก. 131,824.00   

3. ไสกรองอากาศสําหรับเคร่ืองลางขวด บ. ไซแอนดแอนดเมดิคอลฯ จก. 393,760.00   

รุน RRN 3040 16 อัน 396,613.28   396,613.28   บ. รีเนาน เทคนิคอล จก. 381,776.00   บ. รีเนาน เทคนิคอล จก. 381,776.00   

4 1. เครื่องกําเนิดไฟฟา 8,000,000     8,000,000     e-bidding บ. พียทูี เอ็นจิเนียริ่ง จก. 7,980,000.08      ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 79/62  ลว. 7 มิย. 62

บ. เจนซีสเทค จํากัด 7,955,000     บ. เจนซีสเทค จํากัด 7,955,000     พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

และระเบียบฯ ขอ 79

5 1. เครื่องช่ังไฟฟา ทศนิยม 2 ตําแหนง e-bidding ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

ช่ัง นน.สูงสุดไดไมนอยกวา 4000 กรัม 1 เครื่อง 48,000.00     48,000.00     บ.กิบไทย จก. 48,500.00     บ.กิบไทย จก. 48,500.00     พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) สญ. 81/62  ลว. 24 มิย. 62

2. รถเข็นชอปปง ขนาดไมนอยกวา 180 ล. 2 คนั 17,400.00     17,400.00     ไมมีผูเสนอราคา ยกเลิก และระเบียบฯ ขอ 79

3. เครื่องปดผนึกซองเวชภัณฑแบบคันโยก 1 เครื่อง 25,000.00     25,000.00     ไมมีผูเสนอราคา ยกเลิก

4. เครื่องเย็บลังกระดาษ 3 เครื่อง 123,000.00   123,000.00   ไมมีผูเสนอราคา ยกเลิก

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....30.... เดือน....มิถุนายน.... พ.ศ...2562...
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5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนขนาด หจก.ทีเคแอร 186,200.00   

18000 บีทียู 7 เครื่อง 200,200.00   200,200.00   บ.โคราช อินเตอรฯ จก. 145,600.00   บ.โคราช อินเตอรฯ จก. 145,600.00   สญ. 80/62  ลว. 24 มิย. 62

6. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนขนาด หจก.ทีเคแอร 758,400.00   

26000 บีทียู 24 เครื่อง 868,800.00   868,800.00   บ.โคราช อินเตอรฯ จก. 712,800.00   บ.โคราช อินเตอรฯ จก. 712,800.00         "                      "

7. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนขนาด หจก.ทีเคแอร 44,000.00     

26000 บีทียู 1 เครื่อง 47,000.00     47,000.00     บ.โคราช อินเตอรฯ จก. 34,800.00        บ.โคราช อินเตอรฯ จก. 34,800.00              "                      "

6 1. มอนทาไนด ISA 70 VG 875 กก. 1,891,225     1,891,225     e-bidding บ.รีเนาน เทคนิคอล จก. 1,881,862.50    บ.รีเนาน เทคนิคอล จก. 1,881,862.50    ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 82/62  ลว. 24 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

และระเบียบฯ ขอ 79

7 1. กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดี่ยว วธีิคัดเลือก ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ

พรอมอุปกรณ 1 เครื่อง 53,800.00     53,800 บ.ออวิดา จํากัด 53,700.00     บ.ออวิดา จํากัด 53,700.00     พ.ศ.2560 มาตรา 56(1)(ก) สญ. 83/62  ลว. 24 มิย. 62

2. สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย 11 ชุด 159,500.00   159,500 หจก.ซีเอ็มที อินดัสตรี้ 159,500       หจก.ซีเอ็มที อินดัสตรี้ 159,500       และระเบียบฯ ขอ 79 สญ. 84/62  ลว. 24 มิย. 62

8 1. เครื่องกวนสารละลายพรอมใหความรอน 1 เครื่อง 37,000.00     37,000 e-bidding บ. แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 37,000.00     บ. แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 37,000.00     ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 85/62  ลว. 25 มิย. 62

บ. จรัญ เอสโซซิเอทส จก. 48,000.00     พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

2. เครื่องกวนสารละลาย 1 เครื่อง 42,000.00     42,000 บ. แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 42,000.00     และระเบียบฯ ขอ 79

บ. จรัญ เอสโซซิเอทส จก. 35,000.00     บ. จรัญ เอสโซซิเอทส จก. 35,000.00     สญ. 86/62  ลว. 25 มิย. 62

บ. วินเนอร วิช่ัน จก. 43,000.00     

3. ตูแชอุณหภูมิไมนอยกวา -85 องศาเซลเซียส e-bidding

ขนาดความจุไมนอยกวา 300 ลิตร 1 ตู 650,000.00   650,000 บ. กิบไทย จํากัด 645,000       บ. กิบไทย จํากัด 645,000       สญ. 87/62  ลว. 25 มิย. 62

4. เครื่องอัลตราเซนตริฟวส 1 เครื่อง 2,000,000     2,000,000 บ. กิบไทย จํากัด 1,998,000     บ. กิบไทย จํากัด 1,998,000     

บ. คลาริตัส จก. 2,400,000     

9 1. 2-โบรโมฟเอททิลแอมโมเนียมโบรไมดฯ 16 กก. 272,208.00       272,208.00      วิธีคัดเลือก หจก.อินเตอร31 เคมีคอล 270,496.00      หจก.อินเตอร31 เคมีคอล 270,496.00      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สญ. 88/62  ลว. 25 มิย. 62

2. ทรปิโตส อาการ 3000 กรัม 57,000.00     57,000.00     ไมมีผูเสนอราคา ยกเลิก พ.ศ.2560 มาตรา 56(1)(ก)

3. ซูโครส 70000 กรัม 187,600.00       187,600.00      ไมมีผูเสนอราคา ยกเลิก และระเบียบฯ ขอ 79 สญ. 89/62  ลว. 25 มิย. 62

4. ทรปิติเคสโซยาบรอท 3500 กรัม 11,796.75         11,796.75        บ.ยูนิทีวีเวล จก. 11,235.00        บ.ยูนิทีวีเวล จก. 11,235.00        

10 1. เครื่องชวยดูดจายสารละลายชนิดไรสาย 1 อัน 10,000.00     10,000.00     e-bidding บ.กิบไทย จํากัด 9,500.00      บ.กิบไทย จํากัด 9,500.00      ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 90/62  ลว. 26 มิย. 62

บ. ไบโอเทคแอนดไซแอนทิฟค 14,715.60     พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

2. อุปกรณดูดจายสารละลาย ขนาด บ. เคโมไซเอนซฯ จํากัด 25,680.00     บ. เคโมไซเอนซฯ จํากัด 25,680.00     และระเบียบฯ ขอ 79 สญ. 91/62  ลว. 26 มิย. 62

100-1000 ไมโครลิตร 2 อัน 25,680.00     25,680.00     บ. ไบโอเทคแอนดไซแอนทิฟค 30,251.90     

บ. ทีแอนดเอ็นเมดิคอลเทรดดิ้ง จก. 28,000.00     

3. อุปกรณดูดจายสารละลาย ขนาด บ. เคโมไซเอนซฯ จํากัด 12,840.00     

2-20 ไมโครลิตร 1 อัน 12,840.00     12,840.00     บ. ไบโอเทคแอนดไซแอนทิฟค 12,125.95     

บ. ทีแอนดเอ็นเมดิคอลเทรดดิ้ง จก. 14,000.00     
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หจก. ทีซี สถาพรกรุป 12,840.00     หจก. ทีซี สถาพรกรุป 12,840.00     สญ. 92/62  ลว. 26 มิย. 62

4. อุปกรณดูดจายสารละลาย ขนาด บ. เคโมไซเอนซฯ จํากัด 25,680.00     

20-200 ไมโครลิตร 2 อัน 25,680.00     25,680.00     บ. ไบโอเทคแอนดไซแอนทิฟค 28,743.62     

บ. ทีแอนดเอ็นเมดิคอลเทรดดิ้ง จก. 28,000.00     

หจก. ทีซี สถาพรกรุป 18,832.00     หจก. ทีซี สถาพรกรุป 18,832.00     สญ. 92/62  ลว. 26 มิย. 62

5. อุปกรณดูดจายสารละลาย ขนาด บ. เคโมไซเอนซฯ จํากัด 29,960.00     บ. เคโมไซเอนซฯ จํากัด 29,960.00     สญ. 91/62  ลว. 26 มิย. 62

0.1-100 มิลลิลิตร 2 อัน 29,960.00     29,960.00     บ. ไบโอเทคแอนดไซแอนทิฟค 30,908.45     

บ. ทีแอนดเอ็นเมดิคอลเทรดดิ้ง จก. 31,000.00     

6. อุปกรณดูดจายสารละลายอัตโนมัติ บ. แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 17,655.00     

สําหรับไปเปต 5 อัน 85,000.00     85,000.00     บ. แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 17,655.00     

บ. ไบโอเทคแอนดไซแอนทิฟค 83,046.98     บ. ไบโอเทคแอนดไซแอนทิฟค 83,046.98     สญ. 93/62  ลว. 26 มิย. 62

บ. วนิเนอรวชิั่น จํากัด 88,000.00     

7. อุปกรณดูดจายสารละลายชนิดปรับ บ. แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 17,655.00     

ปริมาตร ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร 1 อัน 17,655.00     17,655.00     บ. เคโมไซเอนซฯ จํากัด 12,840.00     

บ. ไบโอเทคแอนดไซแอนทิฟค 16,023.25     

บ. ทีแอนดเอ็นเมดิคอลเทรดดิ้ง จก. 17,500.00     

บ. วินเนอรวิช่ัน จํากัด 17,800.00     

หจก. ทีซี สถาพรกรุป 9,630.00      หจก. ทีซี สถาพรกรุป 9,630.00      สญ. 92/62  ลว. 26 มิย. 62

8. อุปกรณดูดจายสารละลายชนิดปรับ บ. แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 17,655.00     

ปริมาตร ขนาด 1-10 มิลลิลิตร 1 อัน 17,655.00     17,655.00     บ. วนิเนอรวชิั่น จํากัด 17,800.00     

9. เครื่องช่ังไฟฟาชนิดตวัเลข ขนาด 300 กก. 1 เครื่อง 23,200.00     23,200.00     หจก. ทีซี สถาพรกรุป 19,795.00     หจก. ทีซี สถาพรกรุป 19,795.00     สญ. 92/62  ลว. 26 มิย. 62

10. ตะเกียงแกสบุนเสนแบบจุดติดอัตโนมัติ 2 อัน 49,200.00     49,200.00     บ. เคโมไซเอนซฯ จํากัด 47,080.00     บ. เคโมไซเอนซฯ จํากัด 47,080.00     สญ. 91/62  ลว. 26 มิย. 62

11. อุปกรณดูดจายสารละลายแบบไฟฟา บ. ทีแอนดเอ็นเมดิคอลเทรดดิ้ง จก. 72,500.00     

ชนิด 8 ชอง ขนาด 100-1200 ไมโครลิตร 2 อัน 72,760.00     72,760.00     บ. เคโมไซเอนซฯ จํากัด 70,620.00     บ. เคโมไซเอนซฯ จํากัด 70,620.00     

12. อางนํ้าควบคมุอุณหภูมิขนาดความจุ บ. แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 180,000       

ไมนอยกวา 45 ลิตร 1 เครื่อง 180,000.00   180,000.00   บ. วนิเนอรวชิั่น จํากัด 185,000       

11 1. กลองจุลทรรศนระบบหัวกลับ (Inverted e-bidding ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 95/62  ลว. 26 มิย. 62

System Microscope) พรอมชุดถายแบบ บ.ฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนล จก. 1,095,000     บ.ฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนล จก. 1,095,000     พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

ดิจิตอล 1 เครื่อง 1,100,000     1,100,000     บ. เปนเลิศพัฒนา จก. 1,100,000     และระเบียบฯ ขอ 79

12 1. เครื่องน่ึงฆาเช้ือขนาดไมนอยกวา 80 ลิตร 1 เครื่อง 340,000.00   340,000.00 e-bidding บ.กิบไทย จํากัด 260,000       บ.กิบไทย จํากัด 260,000       ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 96/62  ลว. 27 มิย. 62

บ. แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 321,000       พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

2. เครื่องน่ึงฆาเช้ือขนาดความจุไมนอยกวา 1 เครื่อง 510,000.00   510,000.00 บ.กิบไทย จํากัด 260,000       บ.กิบไทย จํากัด 260,000       และระเบียบฯ ขอ 79

80 ลิตร บ. แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 321,000       

13 1. โซเดียม ไฮดรอกไซด เพลเลต e-bidding ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง

ขนาดบรรจุ 25 กก. 2400 กก. 1,649,568     1,649,568     หจก. โกลบอล เยเนอรัลฯ 1,612,704     หจก. โกลบอล เยเนอรัลฯ 1,612,704     พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) สญ. 97/62  ลว. 28 มิย. 62

และระเบียบฯ ขอ 79



แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....30.... เดือน....มิถุนายน.... พ.ศ...2562...

1 เทปสะทอนแสงสีเหลือง 4 มวน 6,600.00       6,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอ็มที อินดัสตรี้ 6,600.00      หจก.ซีเอ็มที อินดัสตรี้ 6,600.00      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 133/62 ลว. 5 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

2 วัสดุเครื่องแตงกาย 6 รายการ 71,406.45     71,406.45 เฉพาะเจาะจง บ.เพอรเฟค แมเนจเมนท จก 71,406.45     บ.เพอรเฟค แมเนจเมนท จก 71,406.45     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 134/62 ลว. 6 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

3 วัสดุไฟฟา,อะไหล,กอสราง,ยานพาหนะ 19 รายการ 108,124.00   108,124.00   เฉพาะเจาะจง รานธนาพาณิชย 108,124       รานธนาพาณิชย 108,124       ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 135/62 ลว. 10 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

4 แอนติเจนสําหรับตรวจแอนติบอด้ีฯ 2 ขวด 4,400.00       4,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.จักรมารตินฯ จก. 4,400.00      บ.จักรมารตินฯ จก. 4,400.00      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 136/62 ลว. 12 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

5 วัสดุเคมัภัณฑ 2 รายการ 5,039.70       5039.70 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล จก 5,039.70      บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล จก 5,039.70      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 137/62 ลว. 12 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

6 วัสดุกอสรางและวัสดุการเกษตร 17 รายการ 21,860.00     21,860.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ปากชองโลหะกิจ 21,860.00        หจก.ปากชองโลหะกิจ 21,860.00        ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 138/62 ลว. 13 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

7 วัสดุอะไหล 2 รายการ 19,046.00     19,046.00     เฉพาะเจาะจง บ. รีเนาน เทคนิคอล จก. 19,046.00     บ. รีเนาน เทคนิคอล จก. 19,046.00     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 139/62 ลว. 14 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

8 วัสดุอะไหล 2 รายการ 70,620.00     70,620.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีเค.วอเตอร เซอรวิส 70,620.00     หจก.ท.ีเค.วอเตอร เซอรวิส 70,620.00     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 140/62 ลว. 14 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

9 วัสดุเคมีภัณฑ-โรงงาน 13 รายการ 64,724.30     64,724.30 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.เอ็น.พี จํากัด 64,724.30     บ.เอส.เอ็น.พี จํากัด 64,724.30     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 141/62 ลว. 14 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

10 วัสดุอะไหลและวัสดุโรงงาน 4 รายการ 257,876.00   257,876.00   เฉพาะเจาะจง บ.รีเนาน เทคนิคอล จก. 257,876       บ.รีเนาน เทคนิคอล จก. 257,876       ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 142/62 ลว. 14 มิย. 62



แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....30.... เดือน....มิถุนายน.... พ.ศ...2562...

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

11 นํ้ามันเตาชนิดท่ี 1 15000 ลิตร 240,268.50   240,268.50   เฉพาะเจาะจง ปตท. 240,268.50      ปตท. 240,268.50      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 143/62 ลว. 14 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

12 วัสดุอะไหล 12 รายการ 42,535.00     42535.00 เฉพาะเจาะจง รานไชยอิเล็กทรอนิกส 42,535         รานไชยอิเล็กทรอนิกส 42,535         ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 144/62 ลว. 20 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) 

และระเบียบฯ ขอ 79

13 วัสดุโรงงาน 8 รายการ 35,256.50     35,256.50     เฉพาะเจาะจง บ.อาฟเตอรแล็บ จก. 35,256.50        บ.อาฟเตอรแล็บ จก. 35,256.50        ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 145/62 ลว. 20 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) 

และระเบียบฯ ขอ 79

14 วัสดุเคมีภัณฑ 5 รายการ 93,111.40     93,111.40     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอลซัพพลาย 93,111.40     บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอลซัพพลาย 93,111.40     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 146/62 ลว. 21 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) 

และระเบียบฯ ขอ 79

15 วัสดุเคมีภัณฑ 5 รายการ 50,343.50     50,343.50     เฉพาะเจาะจง บ.แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 50,343.50     บ.แบงเทรดด้ิง 1992 จก. 50,343.50     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 147/62 ลว. 21 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

16 Horse Serum Mycoplasma 6  ขวด 22,470.00     22,470.00 เฉพาะเจาะจง บ.กิบไทจ จก. 22,470.00     บ.กิบไทจ จก. 22,470.00     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 148/62 ลว. 21 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

17 วัสดุเคมีภัณฑ โรงงาน 6 รายการ 414,312.50   414,312.50   เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี ฯ 414,313       รานเอส.พี ฯ 414,313       ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 149/62 ลว. 21 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

18 วัสดุงานบานงานครัว 17 รายการ 192,975.00   192,975.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอสแอลพีฯ จก. 192,975.00      บ.เอสแอลพีฯ จก. 192,975.00      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 150/62 ลว. 21 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79

19 วัสดุอะไหล 2 รายการ 4,221.15       4,221.15      เฉพาะเจาะจง บ.ซ.ีเอช.ยู เอ็นจิเนียริ่ง 4,221.15      บ.ซ.ีเอช.ยู เอ็นจิเนียริ่ง 4,221.15      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 151/62 ลว. 26 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79



แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

                   สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....30.... เดือน....มิถุนายน.... พ.ศ...2562...

20 วัสดุไฟฟา,อะไหล,กอสราง 64 รายการ 48,364.00     48,364.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจริญ 48,364.00        หจก.กิจเจริญ 48,364.00        ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 152/62 ลว. 28 มิย. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)ซ

และระเบียบฯ ขอ 79


