
แบบ สขร. 1

                       

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 1. ไสกรองเมมเบรนสําหรับกรองน้ํายา 350 อัน 5,147,502.50  5,147,502.00 e-bidding บ. เอ็นแอนดเอคอมเมอรเชียล 5,141,885  บ. เอ็นแอนดเอคอมเมอรเชียล 5,141,885  ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 105/62  ลว. 1 สค. 62

เคมี ขนาด 0.45 ไมครอนความยาว 30 นิ้ว พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

2. แผนกรอง Depth filter 25000 แผน 2,856,900.00  2,856,900.00 บ. แอฟฟนิเท็ค จก. 2,851,550  บ. แอฟฟนิเท็ค จก. 2,851,550  และระเบียบฯ ขอ 79

2 เครื่องชวยดูดจายสารละลายชนิดไรสาย 5 เครื่อง 47,500.00   47,500.00  เฉพาะเจาะจง บ. กิบไทย จก. 47,500.00     บ. กิบไทย จก. 47,500.00     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สญ. 106/62  ลว.19 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

3 อุปกรณดูดจายสารละลาย ขนาด 2-20 1 อัน 12,840.00   12,840.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ทีซี สถาพรกรุป 12,840.00  หจก.ทีซี สถาพรกรุป 12,840.00  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ สญ. 107/62  ลว.19 สค. 62

ไมโครลิตร พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

4 1. แผนกรอง Depth filter ขนาด 40x40 ซม. 25000 แผน 2,856,900     2,856,900 e-bidding บ. แอฟฟนิเทค จก. 2,851,550  บ. แอฟฟนิเทค จก. 2,851,550  ตาม พ.ร.บ จัดซื้อ/จาง สญ. 108/62  ลว. 29 สค. 62

2. ไสกรองเมมเบรนสําหรับกรองน้ํายา พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

เคมีขนาด 0.45 ไมครอนความยาว 30 นิ้ว 350 อัน 5,147,502.50  5,147,502.50 บ.รีเนาน เทคนิคอล จก. 5,141,885  บ.รีเนาน เทคนิคอล จก. 5,141,885  และระเบียบฯ ขอ 79 สญ. 109/62  ลว. 29 สค. 62

แบบ สขร. 1

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....31.... เดือน....สิงหาคม.... พ.ศ...2562...



                       

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 Pick up head (ลูกยางจับขวดวคัซีนลงกลอง) 200 อัน 96,300       96,300       เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ แอนดเมดิคอล จก. 96,300.00     บ.ไซเอนซ แอนดเมดิคอล จก. 96,300.00     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 172/62 ลว. 1 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

2 วสัดุโรงงาน 3 รายการ 176,550.00 176,550.00 เฉพาะเจาะจง บ. แคมฟว ฯ จก. 176,550     บ. แคมฟว ฯ จก. 176,550     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 173/62 ลว. 5 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

3 วสัดุเคมีภัณฑ 12 รายการ 72,556.70   72,556.70  เฉพาะเจาะจง บ.เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย 72,556.70  บ.เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย 72,556.70  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 174/62 ลว. 5 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

4 ซูโครส 70000 กรัม 299,600.00 299,600.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี อินเตอรเทรด 299,600.00 รานเอส.พี อินเตอรเทรด 299,600.00 ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 175/62 ลว. 5 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

5 วสัดุอะไหล 10 รายการ 10,330.00   10,330.00  เฉพาะเจาะจง รานไชยอิเล็กทรินิกส 10,330.00     รานไชยอิเล็กทรินิกส 10,330.00     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 176/62 ลว. 6 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

6 วสัดุโรงงาน 5 รายการ 151,798.00 151,798.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกลบอล เยเนอรัล 151,798     หจก.โกลบอล เยเนอรัล 151,798     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 177/62 ลว. 6 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

7 วสัดุโรงงาน 4 รายการ 355,678.70 355,678.70 เฉพาะเจาะจง บ.เพอรเฟค แมเนจเมนท จก. 355,678.70    บ.เพอรเฟค แมเนจเมนท จก. 355,678.70    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 178/62 ลว. 7 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

แบบ สขร. 1

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....31.... เดือน...สิงหาคม.... พ.ศ...2562...



                       

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

8 ซีร่ัมลูกโคอายุไมเกิน 12 เดือน 60 ลิตร 393,546     393,546     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.เอ็ม เคมีคอล จก. 393,546.00    บ.เอส.เอ็ม เคมีคอล จก. 393,546.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 179/62 ลว. 8 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

9 เทปกระดาษใชตรวจสอบการนึ่งฆาเช้ือฯ 1 รายการ 26,429.00   26,429.00  เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเทปกาวฯ จก. 26,429       บ.ไทยเทปกาวฯ จก. 26,429       ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 180/62 ลว. 8 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

10 วสัดุคอมพิวเตอร 25 รายการ 375,970.00 375,970.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ ฯ จก. 375,970.00 บ.แอดไวซ ฯ จก. 375,970.00 ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 181/62 ลว. 8 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

11 วสัดุงานบานงานครวั 31 รายการ 389,409.00 389,409.00 เฉพาะเจาะจง รานธนา พาณิชย 389,409.00 รานธนา พาณิชย 389,409.00 ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 182/62 ลว. 9 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

12 แถบผาหมึกพิมพของเครื่องปดฉลากฯ 50 มวน 11,250.00   11,250.00  เฉพาะเจาะจง รานธนา พาณิชย 11,250.00     รานธนา พาณิชย 11,250.00     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 183/62 ลว. 13 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

13 วสัดุกอสราง 6 รายการ 33,195.00   33,195.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ปากชองโลหะกิจ 33,195       หจก. ปากชองโลหะกิจ 33,195       ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 184/62 ลว. 16 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

14 แบตเตอรี่ 2 ลูก 5,800.00     5,800.00    เฉพาะเจาะจง รานแสงอรุณการไฟฟา 5,800.00       รานแสงอรุณการไฟฟา 5,800.00       ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 185/62 ลว. 19 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

แบบ สขร. 1

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

15 MEM Vitamin 20 ขวด 32,528       32,528       เฉพาะเจาะจง บ.พีที วชิั่น จก. 32,528.00     บ.พีที วชิั่น จก. 32,528.00     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 186/62 ลว. 19 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

16 วสัดุกอสราง 6 รายการ 33,195.00   33,195.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ปากฃองโลหะกิจ 33,195       หจก.ปากฃองโลหะกิจ 33,195       ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 187/62 ลว. 20 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

17 วสัดุอะไหล  6 รายการ 9,171.00     9,171.00    เฉพาะเจาะจง รานรตันพาณิชย 9,171.00    รานรัตนพาณิชย 9,171.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 188/62 ลว. 20 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

18 กลองบรรจุวัคซีน 3 รายการ 242,777.65 242,777.65 เฉพาะเจาะจง บ.เพอรเฟค แมเนจเมนท จก. 242,777.65 บ.เพอรเฟค แมเนจเมนท จก. 242,777.65 ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 189/62 ลว. 22 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

19 แกสโซฮอล 4000 ลิตร 108,754.80 108,754.80 เฉพาะเจาะจง ปตท. 108,754.80    ปตท. 108,754.80    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ.190/62 ลว 22 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

20 วสุัดกอสราง 33 รายการ 133,815.00 133,815.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โลหะกิจ 133,815     หจก.โลหะกิจ 133,815     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 191/62 ลว. 22 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

21 น้ํามันเตาชนิดที่ 1 20000 ล. 284,192.00 284,192.00 เฉพาะเจาะจง ปตท. 284,190.00    ปตท. 284,190.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 192/62 ลว. 23 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

แบบ สขร. 1

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....31.... เดือน...สิงหาคม.... พ.ศ...2562...



                       

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือ รายช่ือผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

22 Seal SMS Union ขนาด DN 25 1000 อัน 481,500     481,500     เฉพาะเจาะจง บ. เอ็นแอนดเอฯ จก. 481,500.00    บ. เอ็นแอนดเอฯ จก. 481,500.00    ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 193/62 ลว. 23 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

23 น้ํามันเตาชนิดที่ 1 15000 ล. 213,144.00 213,144.00 เฉพาะเจาะจง ปตท. 213,144     ปตท. 213,144     ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 194/62 ลว. 26 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

24 ELECTRODE วดัความเปนกรด-ดาง 2 อัน 28,558.30   28,558.30  เฉพาะเจาะจง บ.มายแลบ สเกล จก. 28,558.30  บ.มายแลบ สเกล จก. 28,558.30  ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ บซ. 195/62 ลว. 28 สค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบียบฯ ขอ 79

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว

       วันที่ ....31.... เดือน...สิงหาคม.... พ.ศ...2562...


