
แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 1. Agar 30 กก. 162,426.00       162,426.00      e-bidding บ.พีที วิชช่ัน จก. 162,426      บ.พีที วิชช่ัน จก. 162,426      ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 98/62  ลว. 4 กค. 62

2. Casitone หรือ Tryptone 12,500 กรัม 68,625.00     68,625.00    ไมมีผูเสนอราคา ยกเลิก พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

3. ทริปโตส 90000 กรัม 529,650.00       529,650.00      บ.พีที วิชช่ัน จก. 529,650          บ.พีที วิชช่ัน จก. 529,650          และระเบียบฯ ขอ 79            "                 "

4. เปปโตน 300 กก. 927,369.00   927,369.00 บ.เอส.เอ็มเคมีคอล ซัพพลาย จก. 898,800          บ.เอส.เอ็มเคมีคอล ซัพพลาย จก. 898,800          สญ. 99/62  ลว. 4 กค. 62

5. ยีสต เอ็กซแทร็ค 22 กก. 58,850.00     58,850.00    บ. พีที วิชช่ัน จก. 58,379.20       บ. พีที วิชช่ัน จก. 58,379.20       สญ. 98/62  ลว. 4 กค. 62

2 1. Ham's F-10 Powder Medium 500 กรัม 19,795.00     19,795.00    e-bidding หจก.อินเตอร 31 เคมีคอล 23,754.00    หจก.อินเตอร 31 เคมีคอล 23,754.00    ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ.100/62  ลว. 4 กค. 62

2. ไสกรองอากาสชนิด PVA-Filter Cartridge 12 อัน 288,793.00   288,793.00  บ.บี โอ เอส คอมเพล็กซ จก. 470,800      บ.บี โอ เอส คอมเพล็กซ จก. 470,800      พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) สญ.101/62  ลว. 4 กค. 62

CF-50 และระเบียบฯ ขอ 79

3. ไสกรองอากาสชนิด PVA-Filter Cartidge 16 อัน 470,693.00       470,693.00      บ. บี โอ เอส คอมเพล็กซ จก. 567,100      บ. บี โอ เอส คอมเพล็กซ จก. 567,100                 "                 "

CF-250

3 1. โคทดสอบวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 60 ตัว 1,080,000     1,080,000    เฉพาะเจาะจง นายธีรวิทย  จงเจือกลาง 1,080,000    นายธีรวิทย  จงเจือกลาง 1,080,000    ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ.102/62  ลว. 4 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ก)

และระเบียบฯ ขอ 78

4 ชุดกรองสําหรับแอนติเจนชนิดปราศจากเชื้อ 50 ชุด 2,005,916.50    2,005,916.50   e-bidding หจก.โกลบอล เยเนอรัลฯ 1,952,750    หจก.โกลบอล เยเนอรัลฯ 1,952,750    ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ.103/62  ลว. 18 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

และระเบียบฯ ขอ 79

5 1. กรงเลี้ยงหนูทดลอง 7 กรง 60,200.00     60,200.00    เฉพาะเจาะจง รานธนาพาณิชย 60,200        รานธนาพาณิชย 60,200        ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ.104/62  ลว. 22 กค. 62

รานเอเค พาณิชยภัณฑ 68,159        พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2)

2. เครื่องเย็บลังกระดาษชนิดใชลม 3 เครื่อง 123,000.00   123,000.00  รานธนาพาณิชย 123,000          รานธนาพาณิชย 123,000          และระเบียบฯ ขอ 79

รานเอเค พาณิชยภัณฑ 134,820      

3. เครื่องปดผนึกซองเวชภัณฑแบบคันโยก 1 เครื่อง 28,890.00     25,000.00    รานธนาพาณิชย 25,000.00    รานธนาพาณิชย 25,000.00    

รานเอเค พาณิชยภัณฑ 28,890.00    

4. รถเข็นชอปปง ชนาดไมนอยกวา 180 ล. 2 คัน 17,400.00     17,400.00    รานธนาพาณิชย 17,400.00    รานธนาพาณิชย 17,400.00    

รานเอเค พาณิชยภัณฑ 18,832.00    

1 วัสดุสํานักงาน 93 รายการ 350,631       350,631      เฉพาะเจาะจง บ.เอสแอลพี ปากชอง จก. 350,631.00      บ.เอสแอลพี ปากชอง จก. 350,631.00      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.153/62 ลว 1 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

2 วัสดุกอสราง 4 รายการ 5,230.00       5,230.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปากชองโลหะกิจ 5,230.00      หจก.ปากชองโลหะกิจ 5,230.00      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.154/62 ลว 2 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....31.... เดือน....กรกฎาคม.... พ.ศ...2562...



แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....31.... เดือน....กรกฎาคม.... พ.ศ...2562...

3 วัสดุโรงงาน 3  รายการ 187,514.29   187,514.29  เฉพาะเจาะจง บ.เพอรเฟค แมเนจเมนท จก. 187,514.29  บ.เพอรเฟค แมเนจเมนท จก. 187,514.29  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.155/62 ลว 2 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

4 วัสดุโรงงาน 3 รายการ 85,600.00     85,600.00    เฉพาะเจาะจง หจก.วิน วิน ซินดิเคท 85,600.00    หจก.วิน วิน ซินดิเคท 85,600.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.156/62 ลว 2 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

5 วัสดุงานบานงานครัว 13 รายการ 483,689.60   483,689.60  เฉพาะเจาะจง รานสนิสยาม 483,689.60      รานสนิสยาม 483,689.60      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.157/62 ลว 2 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

6 วัสดุกอสราง 3 รายการ 6,758.00       6,758.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปากชองโลหะกิจ 6,758.00      หจก.ปากชองโลหะกิจ 6,758.00      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.158/62 ลว 3 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

7 นํ้ามันเตาชนิดที่ 1 5000 ลิตร 80,838.50     80,838.50    เฉพาะเจาะจง ปตท. 80,838.50    ปตท. 80,838.50    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.159/62 ลว 5 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

8 นํ้ามันเตาชนิดที่ 1 15000 ล. 245,725.50   245,725.50  เฉพาะเจาะจง ปตท. 245,725.50      ปตท. 245,725.50      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.160/62 ลว 10 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

9 วัสดุการเกษตร 2 รายการ 5,400.00       5,400.00      เฉพาะเจาะจง สํานักสัตวทดลองฯ 5,400.00      สํานักสัตวทดลองฯ 5,400.00      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.161/62 ลว 11 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

10 นํ้ามันเตาชนิดที่ 1 15000 ล. 246,046.50       246,046.50      เฉพาะเจาะจง ปตท. 246,046.50      ปตท. 246,046.50      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.162/62 ลว 12 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

11 วัสดุอะไหลและวัสดุไฟฟา 16 รายการ 113,983.00   113,983.00  เฉพาะเจาะจง รานไชยอิเลคทรอนิกส 113,983      รานไชยอิเลคทรอนิกส 113,983      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.163/62 ลว 22 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79



แบบ สขร. 1

                       
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม 2562
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....31.... เดือน....กรกฎาคม.... พ.ศ...2562...

12 หัวนิปเปลใหน้ํากระตาย 1 รายการ 88,275.00     88,275.00    เฉพาะเจาะจง รานเอ เค พาณิชยภัณฑ 88,275.00    รานเอ เค พาณิชยภัณฑ 88,275.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.164/62 ลว 22 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

13 ฟางแหงอัดฟอน 1 รายการ 26,000.00     26,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษฯ 26,000.00    นายสิทธิพงษฯ 26,000.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.165/62 ลว 22 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

14 อาหารโคเน้ือชนิดสําเร็จรูป 50 ถุง 13,000.00     13,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.จุฬาปศสัุตว 13,000.00    หจก.จุฬาปศสัุตว 13,000.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.166/62 ลว 22 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

15 Ribbon Hot foil 1 รายการ 239,750.00   239,750.00  เฉพาะเจาะจง รานธนาพาณิชย 239,750      รานธนาพาณิชย 239,750      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.167/62 ลว 22 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

16 วัสดุเคมีภัณฑ 2 รายการ 268,035.00   268,035.00  เฉพาะเจาะจง บ. เอส พี ซี อาร จก. 268,035.00  บ. เอส พี ซี อาร จก. 268,035.00  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.168/62 ลว 25 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

17 นํ้ามันดีเซล 15000 ลิตร 396,435.00   396,435.00  เฉพาะเจาะจง ปตท. 396,435      ปตท. 396,435      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.169/62 ลว 26 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

18 วัสดุอะไหล วัสดุกอสราง 27 รายการ 15,712.95     15,712.95    เฉพาะเจาะจง หจก. กิจเจิรญ 15,712.95    หจก. กิจเจิรญ 15,712.95    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.170/62 ลว 26 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

19 วัสดุกอสราง 10 รายการ 6,339.75       6,339.75      เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจรญิฯ 6,339.75      หจก.กิจเจรญิฯ 6,339.75      ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.171/62 ลว 30 กค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79


