
แบบ สขร. 1

                       

ลาํดบัที งานทีจดัซอืหรอืจดัจา้ง วงเงินทีจะซอื ราคากลาง วิธีซือหรอื รายชือผูเ้สนอราคา ผูท้ีไดร้บัการคดัเลือกและ เหตผุลทีคดัเลือก เลขทีและวนัทีของสญัญา

หรอืจา้ง จา้ง และราคาทีเสนอราคา ราคาทีตกลงซอืหรอืจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

1 1. สกุรทดลอง อาย ุ6-8 สปัดาหไ์ม่ฉีดวคัซนี 907,700.00     907,700.00  e-bidding นายสมัฤทธิ แสนบวั                   907,700.- นายสมัฤทธิ แสนบวั                   907,700 ตาม พ.ร.บ จัดซ้ือ/จาง ส. 1/63. ลว. 18 ตค. 61

และไมต่ิดเชอื                                            313  ตวั พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

2 1. อาหารกระต่ายสาํเรจ็ชนิดเมด็                 1060 ถงุ 433,540.00     433,540.00  e-bidding หจก.จฬุาปศสุตัว ์                     433,540.- หจก.จฬุาปศสุตัว ์                   433,540.- ตาม พ.ร.บ จัดซ้ือ/จาง ส. 2/63 ลว. 18 ตค. 61

2. อาหารโคเนือชนิดสาํเรจ็รูป                      1530 ถงุ 397,800.00     397,800.00  หจก.จฬุาปศสุตัว ์                     397,800.- หจก.จฬุาปศสุตัว ์                   397,800.- พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1)

บ.โอเวอรอ์อลคอรเ์ปอเรชนั จก.   425,340.-

3. อาหารเป็ดเนือแรกเกิดจนถึง

    4 สปัดาห ์ชนิดสาํเรจ็รูป                           734 ถงุ 341,310.00     341,310.00  หจก.จฬุาปศสุตัว ์                     341,310.- หจก.จฬุาปศสุตัว ์                   341,310.-

บ.โอเวอรอ์อลคอรเ์ปอเรชนั จก.   360,394.-

4. อาหารสกุรเลก็ (นน.15-30 กก.)

    ชนิดสาํเรจ็รูป                                         586 ถงุ 247,878.00     247,878.00  บ.โอเวอรอ์อลคอรเ์ปอเรชนั จก.   247,878.- บ.โอเวอรอ์อลคอรเ์ปอเรชนั จก. 247,878.- ส. 3/63 ลว. 18 ตค. 61

หจก.จฬุาปศสุตัว ์                     247,878.-

                   สรุปผลการดาํเนินการจดัซือจดัจา้งในรอบเดือน ตลุาคม 2562

                    สาํนกัเทคโนโลยีชีวภณัฑส์ตัว ์กรมปศสุตัว์

       วนัที .............. เดือน....................... พ.ศ...........



แบบ สขร. 1

                       

ลาํดบัที งานทีจดัซอืหรอืจดัจา้ง วงเงินทีจะซอื ราคากลาง วิธีซือหรอื รายชือผูเ้สนอราคา ผูท้ีไดร้บัการคดัเลือกและ เหตผุลทีคดัเลือก เลขทีและวนัทีของสญัญา

หรอืจา้ง จา้ง และราคาทีเสนอราคา ราคาทีตกลงซอืหรอืจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

1 วสัดเุคมีภณัฑ ์- โรงงงาน                          3  รายการ 117,880.00     117,880.00  เฉพาะเจาะจง ศนูยส์ตัวท์ดลอง ม.มหิดล         117,880.- ศนูยส์ตัวท์ดลอง ม.มหิดล       117,880.- ตาม พ.ร.บ.จดัซอืจดัจา้งฯ บซ. 1/63 ลว. 15 ตค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบยีบฯ ขอ้ 79

2 นาํมนัดีเซล                                           6000  ลติร 154,401.00     154,401.00  เฉพาะเจาะจง ปตท.                                      154,401.- ปตท.                                    154,401.- ตาม พ.ร.บ.จดัซอืจดัจา้งฯ บซ. 2/63 ลว. 15 ตค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบยีบฯ ขอ้ 79

3 ชดุความรอ้น Fuji Xerox Docoprint         1  รายการ 4,200.00         4,200.0000  เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวท ์ฯ จก.                         4,200.- บ.แอดไวท ์ฯ จก.                       4,200.- ตาม พ.ร.บ.จดัซอืจดัจา้งฯ บซ. 3/63 ลว. 21 ตค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบยีบฯ ขอ้ 79

4 นาํมนัดีเซล                                          15000 ลติร 386,002.50     386,002.50  เฉพาะเจาะจง ปตท.                                      386,002.50 ปตท.                               386,002.50 ตาม พ.ร.บ.จดัซอืจดัจา้งฯ บซ. 4/63 ลว. 21 ตค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบยีบฯ ขอ้ 79

5 วสัดอุะไหล่                                           4  รายการ 7,436.50         7,436.50      เฉพาะเจาะจง บ.ปากช่อง-ธีระบรกิาร จก.         7,436.50 บ.ปากช่อง-ธีระบรกิาร จก.        7,436.50 ตาม พ.ร.บ.จดัซอืจดัจา้งฯ บซ. 5/63 ลว. 21 ตค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบยีบฯ ขอ้ 79

6 วสัดกุ่อสรา้ง,ไฟฟ้า                               5  รายการ 6,425.35         6,425.35      เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจรญิ                             6,425.35 หจก.กิจเจรญิ                             6,425.35ตาม พ.ร.บ.จดัซอืจดัจา้งฯ บซ. 6/63 ลว. 22 ตค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบยีบฯ ขอ้ 79

                   สรุปผลการดาํเนินการจดัซือจดัจา้งในรอบเดือน ตลุาคม 2562

                    สาํนกัเทคโนโลยีชีวภณัฑส์ตัว ์กรมปศสุตัว์
       วนัที .............. เดือน....................... พ.ศ...........



แบบ สขร. 1

                       

ลาํดบัที งานทีจดัซอืหรอืจดัจา้ง วงเงินทีจะซอื ราคากลาง วิธีซือหรอื รายชือผูเ้สนอราคา ผูท้ีไดร้บัการคดัเลือกและ เหตผุลทีคดัเลือก เลขทีและวนัทีของสญัญา

หรอืจา้ง จา้ง และราคาทีเสนอราคา ราคาทีตกลงซอืหรอืจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

7 ถงุเก็บเลือดแบบเดียว ขนาด 350 ml.          1 รายการ 2,782.00         2,782.00      เฉพาะเจาะจง รา้นเวทแอนนีมอลล์                     2,782.- รา้นเวทแอนนีมอลล์                   2,782.- ตาม พ.ร.บ.จดัซอืจดัจา้งฯ บซ. 7/63 ลว. 30 ตค. 62

พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)

และระเบยีบฯ ขอ้ 79

                   สรุปผลการดาํเนินการจดัซือจดัจา้งในรอบเดือน ตลุาคม 2562

                    สาํนกัเทคโนโลยีชีวภณัฑส์ตัว ์กรมปศสุตัว์
       วนัที .............. เดือน....................... พ.ศ...........


