
                                                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จ้าง วงเงินประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอได้ หมายเหตุ

(ราคากลาง)

1 1. 4-(4-ไนโตรเบนซิล) ไพริดีน ฯ                1,300 ก. 267,072.00       สอบราคา หจก. ทีซี.สถาพรกรุ๊ป 166,920.00        

วด. 15/58 หจก. โกลบอล เยเนอรัลซัพพลาย 161,356.00        หจก. โกลบอล เยเนอรัลซัพพลาย 161,356.00             ราคาต่ําสุด,รายละเอียดถูกต้อง

ลว.12 มค.58 หจก.อมรวิวัฒนาพาณิชย์ 198,913.00        

บ. เอส.เอ็ม.เคมิคอล ซัพพลาย 250,380.00        

2. เบนซิล แอลกอฮอล์                                300 ล 130,968.00       บ. ยูนิทีวีเวล จก. 137,388.00        บ. ยูนิทีวีเวล จก. 137,388.00             ผู้ใช้ต้องการใช้เร่งด่วน

3. ไดโซเดียม ไฮโดรเจนฟอสเฟต 2 น้ํา            5 กก. 5,082.50          หจก. ทีซี.สถาพรกรุ๊ป 5,082.50           หจก. ทีซี.สถาพรกรุ๊ป 5,082.50                 ราคาต่ําสุด,รายละเอียดถูกต้อง

หจก. โกลบอล เยเนอรัลซัพพลาย 11,342.00          

4. สารซัพสเตรท                                           6 ช 80,400.00        หจก. โกลบอล เยเนอรัลซัพพลาย 80,250.00          หจก. โกลบอล เยเนอรัลซัพพลาย 80,250.00               ผู้ใช้ต้องการใช้เร่งด่วน

5. Pyrogen-Free Dilution Tubes                 6 ถุง 17,655.00        บ. ไทยแคนไบโอเทค จก. 17,655.00          บ. ไทยแคนไบโอเทค จก. 17,655.00               ผู้ใช้ต้องการใช้เร่งด่วน

2 1. สารขจัดและป้องกันตะกรัน                    20  ถัง 120,000.00       สอบราคา บ. รีเสริช์โปรดักส์ ฯ จก. 120,000.00        บ. รีเสริช์โปรดักส์ ฯ จก. 120,000.00             ผู้ใช้ต้องการใช้เร่งด่วน

2. แผงกระดาษใส่ไข่ไก่ฟัก ชนิดปราศจาก วด. 16/58

    การปนเปื้อนของแบคทีเรีย                40,000 แผง 192,800.00       ลว. 14 มค.58 ร้านไอ.ยู.ดี คอมเมอร์เชียล จก. 192,000.00        ร้านไอ.ยู.ดี คอมเมอร์เชียล จก. 192,000.00                   "                  "

3. ถุงมือยางปราศจากเชื้อชนิดไม่มีแป้ง

    ขนาด 7.5                                         3 ,000

่
51,000.00        หจก. ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 43,014.00          

บ. ท๊อปโปร อินเตอร์เนชั่นแนล จก. 51,000.00          บ. ท๊อปโปร อินเตอร์เนชั่นแนล จก. 51,000.00               รายละเอียดถูกต้อง,ราคาเท่าวงเงิน

4. ถุงมือยางปราศจากเชื้อขนิดไม่มีแป้ง

    ขนาด 8                                             2 ,000 34,000.00        หจก. ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 28,676.00          

บ. ท๊อปโปร อินเตอร์เนชั่นแนล จก. 34,000.00          บ. ท๊อปโปร อินเตอร์เนชั่นแนล จก. 34,000.00                         "                      "
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จ้าง วงเงินประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอได้ หมายเหตุ

(ราคากลาง)

3 1. น้ํายาฟรีออนเบอร์ 507 ขนาดบรรจุ สอบราคา ไม่มีผู้เสนอราคา

    11.36 กก. (บรรจุถุงสําเร็จ)                 20  ถัง 288,900.00       วด. 19/58 ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก

2. น้ํามันซิลโคน                                    100 ลิ 155,150.00       ลว.3 กพ. 58 ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก

3. น้ํามันแวคคั่ม เบอร์ P3                       100 ลิตร 158,360.00       ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิก

4 1. อาหารไก่ไข่อายุ 0-5 สัปดาห์ ชนิดสําเร็จรูป e-auction บ. แอนเทค (2006) จก. 157,100.00        บ. แอนเทค (2006) จก. 157,100.00             ราคาต่ําสุด,รายละเอียดถูกต้อง

    สําหรับเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อ (พร้อมบรรจุกล่อง) 500 ถุง 158,000.00       e-18/58 หจก. โกลด์วิง ซัพพลาย 157,500.00         

2. อาหารไก่พันธุ์อายุ 5-19 สัปดาห์ ชนิดสําเร็จรูป ลว.28 มค.58 บ. แอนเทค (2006) จก. 600,000.00        บ. แอนเทค (2006) จก. 600,000.00                       "                      "

    สําหรับเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อ (พร้อมบรรจุกล่อง) 1950 ถุ 602,550.00       หจก. โกลด์วิง ซัพพลาย 600,500.00        

2. อาหารไก่พันธุ์อายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป ชนิดสําเร็จรูป บ. แอนเทค (2006) จก. 3,020,000.00      บ. แอนเทค (2006) จก. 3,020,000.00                     "                      "

    สําหรับเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อ (พร้อมบรรจุกล่อง) 9600 ถุ 3,033,600.00    หจก. โกลด์วิง ซัพพลาย 3,027,000.00      
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จ้าง วงเงินประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอได้ หมายเหตุ

(ราคากลาง)

1 ซ่อมชุดทําน้ําบริสุทธิ์สําหรับงานอินแอคติเวตฯ 1,980,000.00 สอบราคา บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด 1,970,000.00    บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด 1,970,000.00        

รหัส 0607-11-26-005-0001/45 บริษัท วินเนอร์วิชั่น จํากัด 1,983,100.00    

2 ซ่อมชุดสําหรับอินแอคติเวตไวรัส 535,000.00    สอบราคา บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด 590,640.00      บริษัท วินเนอร์ วิชั่น จํากัด 535,000.00           

รหัส 0607-11-56-005-0001/34 บริษัท วินเนอร์วิชั่น จํากัด 535,000.00      

3 จ้างเหมาบํารุงรักษาเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสารละลาย 1,400,000.00 สอบราคา บริษัท อธิชัย เมดิคอล จํากัด 1,400,000.00    บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด 1,380,000.00        

ไวรัสออกจากกากเซลล์แบบต่อเนื่อง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด 1,380,000.00    

4 ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 414,625.00    พิเศษ

1. ซ่อมตู้ปลอดเชื้อขนาดใหญ่ (Clean booth) 323,247.00    บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 323,247.00      บจก. แบงเทรดดิ้ง 1992 323,247.00           

    รหัส 0612-11-46-009-0002/54 บริษัท อธิชัย เมดิคอล จํากัด 331,379.00      

2. ซ่อมตู้ดูดควันพิษ ยี่ห้อ Fastex chemfre-120 M 91,378.00     บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 91,378.00        บจก. แบงเทรดดิ้ง 1992 91,378.00            

    รหัส 0612-11-46-004-0001/51 บริษัท อธิชัย เมดิคอล จํากัด 98,226.00        

414,625.00           

5 ซ่อมเครื่องนึ่งและอบแห้งซากสัตว์ทดลอง (Cooker) 228,445.00    พิเศษ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลปอิเล็คทริค 228,445.00      หจก. ศิลปอิเล็คทริค 228,445.00           

รหัส 0607-11-52-005-0004/45 ร้าน เอ เค พาณิชย์ภัณฑ์ 248,300.00      


