
แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1. ขวดพลาสติกสําหรับบรรจุวัคซีนขนาด 100 มล.

จํานวน                                               
150 000 ชด

641,940.00       641,940.00     e-bidding ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก

2. ขวดพลาสติกสําหรับบรรจุวัคซีนโรคปากและ

เท้าเปื่อย-กระบือขนาด 25 มล.ฯ             800,000 ชดุ 4,622,400.00    4,622,400 บ.ภาวิวัฒน์ จก.          4,622,400.- บ.ภาวิวัฒน์ จก.          4,622,400.- ราคาต่ําสุด, ส. 55/2559 ลว. 2 มีค. 59
3. ขวดพลาสติกสําหรับบรรจุวัคซีนโรคปากและ รายละเอียดถูกต้อง

เท้าเปื่อยโค-กระบือ ขนาด 50 มล.ฯ        160,000 ชุด 720,000.00       720,000.00 ไม่มีผู้เสนอรารา ยกเลิก

4. ขวดพลาสติกบรรจุน้ํายาละลายวัคซีนนิวคาสเซิล

และหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ฯ            800,000 ชดุ 3,776,640.00    6,776,640.00 บ.ภาวิวัฒน์ จก.          3,776,640.- บ.ภาวิวัฒน์ จก.          3,776,640.- ราคาต่ําสุด, ส. 55/2559 ลว. 2 มีค. 59

5. ขวดพลาสติกบรรจุน้ํายาละลายวัคซีนอหิวาต์สุกร รายละเอียดถูกต้อง

ขนาดบรรจุ 10 มล. ฯ                            500,000 ช 2,221,875.00    2,221,875.00 บ.ภาวิวัฒน์ จก.          2,221,875.- บ.ภาวิวัฒน์ จก.          2,221,875.-    "                 " ส. 55/2559 ลว. 2 มีค. 59

6. ขวดพลาสติกสําหรับบรรจุวัคซีนขนาด 150 มล.

พิมพ์ฉลากข้างขวดฯ                             500,000 ชุ 6,135,000.00    6,135,000.00 บ.ภาวิวัฒน์ จก.          6,135,000.- บ.ภาวิวัฒน์ จก.          6,135,000.-    "                 " ส. 55/2559 ลว. 2 มีค. 59

2 1. โคลิสติน ซัลเฟต                            25,000 กรัม 468,125.00       468,125.00     สอบราคา บ. วีเวล อินเตอร์เทรดฯ    454,750.- บ. วีเวล อินเตอร์เทรดฯ    454,750.- รายละเอียดถูกต้อง ส. 57/2559 ลว. 2 มีค. 59
2. ไทเมอร์โรซอล โซเดียมซอลต์                2     กก. 171,628.00       171,628.00     ไม่มีผู้เสนอราคา
3. ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 2 น้ํา     15     กก. 15,247.50        15,247.50      หจก..ทีซี.สถาพร จก.      14,846.25

หจก. โกลบอลฯ                41,730.-

4. โซเดียมคลอไรด์ เกรดงานวิเคราะห์    350  กก. 91,752.50        91,752.50 หจก..ทีซี.สถาพร จก.      58,047.50

หจก. โกลบอลฯ                87,633. หจก. โกลบอลฯ                87,633. รายละเอียดถูกต้อง ส. 56/2559 ลว. 2 มีค. 59
5. ขวดพลาสติกแบนเพาะเลี้ยงเซลล์ 175 ซม.2 1000 ขว 87,740.00        87,740.00 หจก. โกลบอลฯ                94,160. หจก. โกลบอลฯ                94,160.    "                 "      "                            "

6. ขวดพลาสติกแบนเพาะเลี้ยงเซลล์ 225 ซม.2 1500 ขว 280,875.00       280,875.00 หจก. โกลบอลฯ               280,875 หจก. โกลบอลฯ               280,875    "                 "      "                            "

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

       วันที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3 ขวดแก้วบรรจุน้ํายาละลายวัคซีนกาฬโรคเป็ด 1,858,800.00    1,858,800.00  สอบราคา บ.ไทยนอสทรัม จก.    1,970,940.- บ.ไทยนอสทรัม จก.    1,970,940.- ราคาต่ําสุด, ส. 58/2559 ลว. 8 มีค. 59

ขนาดบรรจุ 100 มล. พร้อมจุกยาง บ. กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จก. 1,992,340.- รายละเอียดถูกต้อง
และฝาแค๊ปอลูมิเนียม             200,000  ชุด

4 1. แผ่นกรอง Depth filter                      20,000 แผ 2,182,800.00    2,182,800      e-bidding บ.แอฟฟินิเท็ค จํากัด    2,289,800.- บ.แอฟฟินิเท็ค จํากัด    2,289,800.- ราคาต่ําสุด, ส. 59/2559 ลว. 8 มีค. 59
บ. วินเนอร์ วิชั่น  จก.   2,354,000.- รายละเอียดถูกต้อง

2. กระดาษกรองชนิด Membrane ชนิด 
   เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 ไมครอน               50 แผ่น 42,479.00        42,479.00      ไม่มีผู้เสนอราคา

5 ระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์แบบกําจัดประจุ 19,500,000.00   19,500,000     e-bidding บ.แอฟฟินิเท็ค จํากัด  19,300,000.- บ.แอฟฟินิเท็ค จํากัด  19,300,000.- ราคาต่ําสุด, ส. 60/2559 ลว. 25 มีค. 59
ด้วยไฟฟ้า จํานวน                         1  ระบบ บ. วินเนอร์ วิชั่น  จก. 19,400,000.- รายละเอียดถูกต้อง

 

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

       วันที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 วัสดุโรงงาน                                        2  รายการ 466,000.00       466,000.00     ตกลงราคา ร้านธนาพาณิชย์             466,000.- ร้านธนาพาณิชย์             466,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 71/59 ลว. 1 มีค. 59

ถูกต้อง

2 วัสดุเคมีภัณฑ์                                     2 รายการ 87,000.00        87,000.00      ตกลงราคา ร้านเอเค พาณิชย์ภัณฑ์     87,000.- ร้านเอเค พาณิชย์ภัณฑ์     87,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 72/59 ลว. 2 มีค. 59
ถูกต้อง

3 ไส้กรอง PALL                                      1  รายกา 56,700.00        56,700.00      ตกลงราคา บ.แอฟฟินิเท็ค                 56,700.- บ.แอฟฟินิเท็ค                 56,700.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 73/59 ลว. 2 มีค. 59
ถูกต้อง

4 วัสดุอะไหล่                                         12  รายก 37,170.00        37,170.00      ตกลงราคา ร้านไชยอิเล็คทริค             37,170.- ร้านไชยอิเล็คทริค             37,170.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 74/59 ลว. 2 มีค. 59
ถูกต้อง

5 กระดาษถ่ายเอกสาร                              1,800 รีม 132,000.00       132,000.00     ตกลงราคา บ.เปเปอร์สยามฯ             132,000. บ.เปเปอร์สยามฯ             132,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 75/59 ลว. 7 มีค. 59
 ถูกต้อง

6 วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ                           14  
รายการ

31,065.00        31,065.00      ตกลงราคา ร้านธนาพาณิชย์              31,065.- ร้านธนาพาณิชย์              31,065.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 76/59 ลว. 7 มีค. 59

ถูกต้อง

แบบ สขร. 1

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

       วันที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........



        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
7 วัสดุเคมีภัณฑ์                                      2  รายกา 16,050.00        16,050.00      ตกลงราคา บ.พีที วิชชั่น                16,050.00 บ.พีที วิชชั่น                16,050.00 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 77/59 ลว. 8 มีค. 59

ถูกต้อง

8 วัสดุไฟฟ้า และเชื้อเพลิง                      16 รายการ 232,650.10       232,650.10     ตกลงราคา ร้าน กิจเจริญ               232,650.10 ร้าน กิจเจริญ               232,650.10 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 78/59 ลว. 10 มีค. 59
ถูกต้อง

9 วัสดุอะไหล่ และเชื้อเพลิง                    16 รายการ   93,946.00        93,946.00      ตกลงราคา ร้านภัทรภร                      93,946 ร้านภัทรภร                      93,946 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 79/59 ลว. 10 มีค. 59
ถูกต้อง

10 วัสดุอะไหล่ จํานวน                           14 รายการ 60,480.00        60,480.00      ตกลงราคา ร้าน ช.นานาภัณฑ์            60,480.- ร้าน ช.นานาภัณฑ์            60,480.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 80/9 ลว. 10 มีค. 59
ถูกต้อง

11 วัสดุโรงงาน 42,500.00        42,500.00      ตกลงราคา ร้านถาวรฯ                      42,500. ร้านถาวรฯ                      42,500.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 81/59 ลว. 10 มีค. 59
 ถูกต้อง

12 วัสดุเคมีภัณฑ์                                     1  
รายการ

273,920.- 273,920.00     ตกลงราคา บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอลฯ      273,920.- บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอลฯ      273,920.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 82/59 ลว. 10 มีค. 59

ถูกต้อง

                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
       วันที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
13 วัสดุเคมีภัณฑ์-โรงงาน                            5  รายการ 397,933.00       397,933.00     ตกลงราคา หจก. วิน วินซินดิเคท      397,933.- หจก. วิน วินซินดิเคท      397,933.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 83/59 ลว. 15 มีค. 59

ถูกต้อง

14 ไทเมอร์โรซอล โซเดียมซอลต์                    1  รายการ 429,070.00       429,070.00     ตกลงราคา ร้านอินเตอร์ เซอร์วิส       429,070.- ร้านอินเตอร์ เซอร์วิส       429,070.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 84/59 ลว. 15 มีค. 59
ถูกต้อง

15 วัสดุเคมีภัณฑ์                                      11 รายกา 149,381.48       149,381.48     ตกลงราคา บ.เพอร์เฟคฯ               149,391.48 บ.เพอร์เฟคฯ               149,391.48 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 85/59 ลว. 16 มีค. 59
ถูกต้อง

16 วัสดุเคมีภัณฑ์-โรงงาน                           9  รายการ 417,984.00       417,984.00     ตกลงราคา ร้านไอยูดี                      417,984. ร้านไอยูดี                      417,984.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 86/59 ลว. 18 มีค. 59
ถูกต้อง

17 น้ํามันเตาชนิดที่ 1                               15 ,000 ลิต 156,327.00       156,327.00     กรณีพิเศษ ปตท.                             156,32 ปตท.                             156,327ตามมติ ครม.ที่ นร บซ. 87/59 ลว. 22 มีค. 59
0505/ว 273 ลว.

21 พย. 46

18 น้ํามันดีเซล                                         15,000
ลิตร

336,568.50       336,568.50     กรณีพิเศษ ปตท.                         336,568.5 ปตท.                         336,568.50ตามมติ ครม.ที่ นร บซ. 88/59 ลว. 23 มีค. 59

0505/ว 273 ลว.

21 พย. 46

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

       วันที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........



แบบ สขร. 1

        
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
19 วัสดุโรงงาน                               จํานวน 11 รายกา 203,600.00       203,600.00     ตกลงราคา ร้านถาวรวัฒนา            203,600.- ร้านถาวรวัฒนา            203,600.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 88-1/59 ลว. 28 มีค. 59

ถูกต้อง

20 สารขจัดและป้องกันตะกรัน                        20  ถัง 120,000.00       120,000.00     ตกลงราคา บ.รีเสริชโปรดักซ์ฯ           120,000.- บ.รีเสริชโปรดักซ์ฯ           120,000.- ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 89/59 ลว. 30 มีค. 59
ถูกต้อง

21 วัสดุโรงงาน                                จํานวน 2 รายกา 24,231.22        24,231.22      ตกลงราคา บ.เจนเทค จก.               24,231.22 บ.เจนเทค จก.               24,231.22 ราคาต่ําสุด,รายละเอียด บซ. 90/59 ลว. 30 มีค. 59
ถูกต้อง

                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
                    สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

       วันที่ .............. เดือน....................... พ.ศ...........



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 1,075,136.00  1,075,136.00 วิธีสอบราคา บจก. แอฟฟินิเท็ค บจก. แอฟฟินิเท็ค ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 16/2559 (สทช.)

1. เครื่องอัลตร้าเซนตริฟิวส์ฯ งบปี 59 ราคาที่เสนอ  1,075,136.00 บาท เป็นเงิน  1,075,136.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559

2. เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสารฯ บจก. วินเนอร์วิชั่น ข้อ 20

ราคาที่เสนอ  1,097,927.00 บาท

2 ซ่อมเครื่องทําความเย็นสําหรับระบบ 282,068.05    282,068.05   ตกลงราคา บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 17/2559 (สทช.)

ปรับอากาศ (CHILLED WATER) ขนาด งบปี 59 ราคาที่เสนอ  282,068.05 บาท เป็นเงิน  282,068.05 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

110 ตัน ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

3 ซ่อมระบบเครื่องระบายอากาศและปรับ 156,605.20    156,605.20   ตกลงราคา หจก. เทสเตอร์ คูล เอ็นจิเนียริ่ง หจก. เทสเตอร์ คูล เอ็นจิเนียริ่ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 18/2559 (สทช.)

อากาศสําหรับอาคาร  (AHU4) งบปี 59 ราคาที่เสนอ  156,605.20 บาท เป็นเงิน  156,605.20 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

4 ซ่อม AHU 1-3 เครื่องควบคุมอากาศ 272,946.30    272,946.30   ตกลงราคา บจก. เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม บจก. เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที่ 19/2559 (สทช.)

สําหรับห้องสะอาดฯ จํานวน 2 รายการ งบปี 59 ราคาที่เสนอ  272,946.30 บาท เป็นเงิน  272,946.30 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2559



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2559

5 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 4 คัน 98,942.90      98,942.90     ตกลงราคา บจก.ปากช่องธีระบริการ บจก.ปากช่องธีระบริการ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 98,942.90 บาท เป็นเงิน 98,942.90 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

6 ซ่อมตู้บ่มเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์ 34,454.00      34,454.00     ตกลงราคา บจก.เพนทา เมโทรโลยี บจก.เพนทา เมโทรโลยี ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 33/2559 (สทช.)

(Co2 Incubator) งบปี 59 ราคาที่เสนอ 34,454.00 บาท เป็นเงิน 34,454.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

7 ซ่อมรางระบายน้ําฝน อาคารพัสดุ 186,000.00    186,000.00   ตกลงราคา ร้านอินเตอร์ เซอร์วิส ร้านอินเตอร์ เซอร์วิส ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2559 (สทช.)

อาคารซี งบปี 59 ราคาที่เสนอ 186,000.00 บาท เป็นเงิน 186,000.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

8 ซ่อมตู้แช่ 2-8 องศาเซลเซียส 5,600.00       5,600.00      ตกลงราคา ร้านเทียนชัยเครื่องเย็น ร้านเทียนชัยเครื่องเย็น ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2559 (สทช.)

งบปี 59 ราคาที่เสนอ 5,600.00 บาท เป็นเงิน 5,600.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

9 ซ่อมห้องเย็นอุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส 38,450.00      38,450.00     ตกลงราคา ร้าน บี.โอ.อี. ร้าน บี.โอ.อี. ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 36/2559 (สทช.)

สําหรับเก็บสารเคมี งบปี 59 ราคาที่เสนอ 38,450.00 บาท เป็นเงิน 38,450.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธี รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง ซื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วันที่   31  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2559

10 ซ่อมเครื่อง Centrifuge พร้อมอุปกรณ์ 34,686.19      34,686.19     ตกลงราคา บจก. พี ซี แอล โฮลดิ้ง บจก. พี ซี แอล โฮลดิ้ง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2559 (สทช.)

ชนิด Automatic งบปี 59 ราคาที่เสนอ 34,686.19 บาท เป็นเงิน 34,686.19 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด

11 ซ่อมเครื่องกรองน้ําระบบ Reverse 98,000.00      98,000.00     ตกลงราคา ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 38/2559 (สทช.)

Osmosis ขนาด 600 ลิตร/ชม. งบปี 59 ราคาที่เสนอ 98,000.00 บาท เป็นเงิน 98,000.00 บาท 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559

ข้อ 19  เสนอราคาต่ําสุด


