
                                                                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2557   

ลาํดบัที่ งานจดัซือ้/จ้าง วงเงินประมาณ วิธีซือ้/จ้าง ผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืก ราคาที่เสนอได้ หมายเหตุ

(ราคากลาง)

1 1. Disposable sterile filter unit 0 25 mm สอบราคา หจก. ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 34,507.50           หจก. ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 34,507.50                  ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดถกูต้อง

   Pore size 0.2 ไมครอน                           750  อนั 35,310.00          วด. 5/58 หจก.โกลบอลเยเนอรัล ซพัพลาย 35,310.00           

2. Disposable sterile filter 0 25 mm ลว.24 ตค.57 หจก. ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 36,112.50           หจก. ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 36,112.50                         "                           "

   pore size 0.45 ไมครอน                         750 อนั 42,532.50          หจก.โกลบอลเยเนอรัล ซพัพลาย 40,125.00           

3. High Efficiency Particulate Air filter

   จํานวน 9 ตวั 119,231.00        ไมม่ีผู้ เสนอราคา ยกเลิก ยกเลิก

4. ตะเกียงแก๊สแบปืน                                 200 ชดุ 279,270.00        บ. เอ็นแอนด์เอคอมเมอร์เชียล จก 267,500.00         

หจก. ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 111,280.00         หจก. ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 111,280.00                ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดถกูต้อง

5. หลอดเซนตริฟิวส์สําหรับหวั SW 41     2,000 หลอด 556,400.00        บ. เอ็นแอนด์เอคอมเมอร์เชียล จก 556,400.00         

หจก. ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 530,720.00         หจก. ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 530,720.00                       "                           "

6. แผ่นกระดาษกรองชนิด Membrane

    ชนิด 0.2 ไมครอน 0 142 mm.               100 แผ่น 15,500.00          ไมม่ีผู้ เสนอราคา ยกเลิก ยกเลิก

7. แผ่นกระดาษกรองชนิด Membrane

    ชนิด 0.45 ไมครอน 0 293 mm.             300 แผ่น 87,954.00           86,670.00           

หจก. ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 89,880.00           

หจก.โกลบอลเยเนอรัล ซพัพลาย 70,620.00           หจก.โกลบอลเยเนอรัล ซพัพลาย 70,620.00                  ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดถกูต้อง

2 1. เจนต้าไมซินซลัเฟต                          25,000 กรัม 7,657,250.00     e-auction หจก. วี.พี.เว็ท 7,637,000.00      หจก. วี.พี.เว็ท 7,637,000.00             ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดถกูต้อง

e-3/58 บ. เค เอค ซลัเล็นซ์ 7,647,250.00      

ลว.13 ตค.57 บ. แอฟฟินิเท็ค จก. 7,647,250.00      

3 1. มอนทาไนด์ 80 VG                            1,600 กก. 16,594,172.00   e-auction บ. รีเนาน์ เทคนิคอล 16,487,170.00    บ. รีเนาน์ เทคนิคอล 16,487,170.00           ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดถกูต้อง

e-9/58 บ. เอ็นแอนด์เอคอมเมอร์เชียล 16,524,172.00    

ลว.11 พย.57
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ลาํดบัที่ งานจดัซือ้/จ้าง วงเงินประมาณ วิธีซือ้/จ้าง ผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ ที่ได้รับการคดัเลอืก ราคาที่เสนอได้ หมายเหตุ

(ราคากลาง)

4 1. เครื่องอา่นผลอีไลซา่                              1  เครื่อง 750,000.00        e-auction บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ 747,750.00         บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จก 747,750.00                ราคตํ่าสดุ.รายละเอียดถกูต้อง

e-15/58 บ. บางกอกซายน์ แอนด์เซอร์วิส จ 749,000.00         

2. เครื่องกําจดัเชือ้จลุินทรีย์ชนิดประสิทธิภาพ ลว.9 ธค. 58

   สงูด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แบบเหนี่ยวนํา บ.ดีซีเอส โซลชูัน่ จก. 1,920,000.00      บ.ดีซีเอส โซลชูัน่ จก. 1,920,000.00                      "                   "

   อิเล็กตรอน                                              1 เครื่อง 1,940,000.00     บ. เอ็น เอส ซี อินเตอร์ กรุ๊ป จก. 1,930,000.00      

3. ตู้แชแ่ข็งอณุหภมูิตํ่า -80 องศา ขนาด บ.แอฟฟินิเท็ค จก. 1,494,000.00      บ.แอฟฟินิเท็ค จก. 1,494,000.00                      "                   "

    ไมน่้อยกวา่ 760 ลิตร                              1  ตู้ 1,498,000.00     บ. วินเนอร์ วิชัน่ จก. 1,496,000.00      

 

5 1. เครื่องอบฆ่าเชือ้ความร้อนแห้งชนิด e-auction บ. ออฟฟิเชียล อิควิปเม้นท์ฯ จก. 8,900,000.00      

   กําจดัไพโรเจน                                         1 เครื่อง 8,934,500.00     e-12/58 บ. รีเนาน์ เทคนิคอล 8,848,900.00      บ. รีเนาน์ เทคนิคอล 8,848,900.00             ราคตํ่าสดุ.รายละเอียดถกูต้อง

ลว.26 พย. 57

6 1. กระบอกตวง ขนาด 100 มล.                    250 ใบ 50,825.00          สอบราคา หจก. โกลบอล เยเนอรับซพัพลาย 50,557.50           

วด. 8/58 หจก. ที.ซี สถาพรกรุ๊ป 48,150.00           

ลว. 12 พย. 57 ร้าน เบล แอนด์ บี เทรดดิง้ 47,882.50           ร้าน เบล แอนด์ บี เทรดดิง้ 47,882.50                  ราคตํ่าสดุ.รายละเอียดถกูต้อง

2. กระบอกตวง ขนาด 250 มล.                    280 ใบ 86,884.00          หจก. โกลบอล เยเนอรับซพัพลาย 86,884.00           

หจก. ที.ซี สถาพรกรุ๊ป 77,896.00           หจก. ที.ซี สถาพรกรุ๊ป 77,896.00                           "                   "

ร้าน เบล แอนด์ บี เทรดดิง้ 83,288.80           

3. กระบอกตวง ขนาด 500 มล.                      25 ใบ 18,750.00          หจก. โกลบอล เยเนอรับซพัพลาย 10,432.50           

หจก. ที.ซี สถาพรกรุ๊ป 10,165.00           หจก. ที.ซี สถาพรกรุ๊ป 10,165.00                           "                   "

ร้าน เบล แอนด์ บี เทรดดิง้ 15,916.25           
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4. กระบอกตวง ขนาด 1000 มล.                290 ใบ 273,064.00        สอบราคา หจก. โกลบอล เยเนอรับซพัพลาย 190,834.50     

วด. 8/58 หจก. ที.ซี สถาพรกรุ๊ป 152,047.00     หจก. ที.ซี สถาพรกรุ๊ป 152,047.00           ราคตํ่าสดุ.รายละเอียดถกูต้อง

ลว. 12 พย. 57 ร้าน เบล แอนด์ บี เทรดดิง้ 246,378.20     

5. กระบอกตวง ขนาด 2000 มล.                280 ใบ 644,140.00        หจก. โกลบอล เยเนอรับซพัพลาย 501,830.00     หจก. โกลบอล เยเนอรับซพัพลาย 501,830.00                    "                   "

หจก. ที.ซี สถาพรกรุ๊ป 521,304.00         

ร้าน เบล แอนด์ บี เทรดดิง้ 506,024.40         

6. กระบอกฉีดยา ขนาด 10 มล.แบบพลาสติก  500 อนั 3,000.00            หจก. โกลบอล เยเนอรับซพัพลาย 2,675.00             

หจก. ที.ซี สถาพรกรุ๊ป 1,605.00             

บ. เพอร์เฟคแมเนจเมนท์ จก. 1,160.95             บ. เพอร์เฟคแมเนจเมนท์ จก. 1,160.95                             "                   "

7. กระบอกฉีดยา ขนาด 20 มล.แบบพลาสติก 1000 อนั 15,000.00          หจก. โกลบอล เยเนอรับซพัพลาย 9,630.00             

หจก. ที.ซี สถาพรกรุ๊ป 4,280.00             

บ. เพอร์เฟคแมเนจเมนท์ จก. 4,258.60             บ. เพอร์เฟคแมเนจเมนท์ จก. 4,258.60                             "                   "

8. พาราฟิล์ม เอ็ม                                       15 ม้วน 12,679.50          หจก. โกลบอล เยเนอรับซพัพลาย 12,037.50           

หจก. ที.ซี สถาพรกรุ๊ป 11,074.50           หจก. ที.ซี สถาพรกรุ๊ป 11,074.50                           "                   "

บ. เพอร์เฟคแมเนจเมนท์ จก. 11,604.15           

9. ขวดแก้วบรรจสุารละลายฝาเกลียว หจก. โกลบอล เยเนอรับซพัพลาย 71,184.96           

    ขนาด 4 dram                                  2,016  ขวด 72,263.52      หจก. ที.ซี สถาพรกรุ๊ป 46,378.08           หจก. ที.ซี สถาพรกรุ๊ป 46,378.08                           "                   "

7 1. นํา้ยาฆ่าเชือ้จลุินทรีย์ชนิดเข้มข้น            200  ลิตร 640,930.00        สอบราคา บ. เดลต้า อินโนเวชัน่ จก. 640,930.00         บ. เดลต้า อินโนเวชัน่ จก. 640,930.00                ราคตํ่าสดุ.รายละเอียดถกูต้อง

วด. 10/58 บ. วายทีพี เอ็นจิเนียริ่งฯ จก. 963,000.00         

2. นํา้ยาฆ่าเชือ้จลุินทรีย์ชนิดสเปรย์               15 ลิตร 19,099.50          ลว.21 พย.57 บ. เดลต้า อินโนเวชัน่ จก. 19,099.50           บ. เดลต้า อินโนเวชัน่ จก. 19,099.50                           "                   "

บ. วายทีพี เอ็นจิเนียริ่งฯ จก. 40,125.00           

3. นํา้ยาสําหรับพน่ฆ่าเชือ้ในอากาศด้วย

     ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์                          140 ลิตร 955,724.00        บ.รีเนาน์ เทคนิคอล จก. 951,230.00         บ.รีเนาน์ เทคนิคอล จก. 951,230.00                ตํ่ากวา่วงเงิน,รายละเอียดถกูต้อง


