
                                                                   สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558

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

(ราคากลาง)

4. นํา้ยาขจดัคราบและล้างทําความสะอาด สอบราคา

    ชนิดมลัติเอนไซม์                                     24  กล. 77,040.00          วด. 10/58 บ. มายด์ เมดิก จก. 77,040.00           บ. มายด์ เมดิก จก. 77,040.00                  เทา่วงเงิน,รายละเอียดถกูต้อง

5. นํา้ยาล้างเครืองแก้วพร้อมฆ่าเชือ้อปุกรณ์  300 ลิตร 244,500.00        ลว.21 พย.57 ไมม่ีผู้ เสนอราคา

8 1. ขวดดดูแห้งขนาด 3 มล.พร้อมจกุยาง e-auction บ. ไทยนอสทรัม จก. 1,266,500.00      บ. ไทยนอสทรัม จก. 1,266,500.00             ราคตํ่าสดุ.รายละเอียดถกูต้อง

    ทําแห้งและฝาแค๊ปฯ                      400,000  ชดุ 1,272,000.00     e-11/58 บ. กิสส์ มาร์เก็ตติง้ จก. 1,268,000.00      

2. ขวดดดูแห้งขนาด 6 มล.พร้อมจกุยาง ลว.18 พย. 57 บ. ไทยนอสทรัม จก. 487,700.00         บ. ไทยนอสทรัม จก. 487,700.00                         "                   "

    ทําแห้งและฝาแค๊ปฯ                      100,000  ชดุ 490,000.00        บ. กิสส์ มาร์เก็ตติง้ จก. 488,200.00         

1. ขวดดดูแห้งขนาด 3 มล.พร้อมจกุยาง บ. ไทยนอสทรัม จก. 2,359,000.00      บ. ไทยนอสทรัม จก. 2,359,000.00                      "                   "

    ทําแห้งและฝาแค๊ปฯ                      400,000  ชดุ บ. กิสส์ มาร์เก็ตติง้ จก. 2,363,000.00      

9 1. โครงการปรับปรุงระบบเครื่องฆ่าเชือ้ไวรัส e-auction บ. จาดา เทคนิค คอลซพัพลาย 4,470,000.00      บ. จาดา เทคนิค คอลซพัพลาย 4,470,000.00             ราคตํ่าสดุ.รายละเอียดถกูต้อง

    ในนํา้ทิง้                                          1  โครงการ 4,500,000.00     e-13/58 บ. สนุาทยั จก. 4,490,800.00      

ลว.1 ธค. 57

10 1. หญ้าแห้งอดัฟ่อน                            40,800 กก. 265,200.00        สอบราคา หจก. จฬุาปศสุตัว์ 230,112.00         หจก. จฬุาปศสุตัว์ 230,112.00                ราคตํ่าสดุ.รายละเอียดถกูต้อง

วด.12/58 น.ส. สิริ  อเุทนสดุ 285,600.00         

ลว. 24 พย. 57

11 โครงการปรับปรุงถงับรรจสุารเคมี ฯ      1  โครงการ 18,404,000.00   e-auction บ.อินเตอร์-เม็ค เอ็นจิเนียริ่งฯ จก. 17,900,000.00    บ.อินเตอร์-เม็ค เอ็นจิเนียริ่งฯ จก. 17,900,000.00           ราคตํ่าสดุ.รายละเอียดถกูต้อง

e-16/58 บ. นาโนเทค อินเตอร์ จก. 18,110,000.00    

ลว.12 ธค. 57   



                                                                        สรุปผลการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558

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

(ราคากลาง)

12 1. ยมูลัจิน เอ็ม 8                                    1,400  กก.   449,400.00        สอบราคา ร้าน เอ เค พาณิชย์ภณัฑ์ 494,200.00         

วด.11/58 หจก. โกลบอล เยเนอรัลซพัพลาย 489,846.00         หจก. โกลบอล เยเนอรัลซพัพลาย 489,846.00                ราคตํ่าสดุ.รายละเอียดถกูต้อง

ลว. 24 พย. 57

13 1. กรงเป็ด ขนาด 100x200x95 ซม.             20  กรง 363,400.00        e-auction หจก.โกลบอล เยเนอรัล ซพัพลาย 361,660.00         หจก.โกลบอล เยเนอรัล ซพัพลาย 361,660.00                ราคตํ่าสดุ.รายละเอียดถกูต้อง

e-8/58 บ. แกรนด์ อีเกิล้ จก. 362,000.00         

2. กรงสแตนเลสสตีลเลีย้งกระตา่ยรุ่น ลว. 10 พย. 57 บ. ฟีเคินด์ แอค์ท์ จก. 3,564,705.00      บ. ฟีเคินด์ แอค์ท์ จก. 3,564,705.00                     "                         "

   พร้อมอปุกรณ์                                         30 ชดุ 3,594,000.00 บ. วี.เอส.อินเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 3,577,866.00      

3. เครื่องล้างอปุกรณ์การผลิตวคัซีนแบบ บ. รีเนาน์ เทคนิคอล จก. 5,885,000.00      บ. รีเนาน์ เทคนิคอล จก. 5,885,000.00                     "                         "

    อตัโนมตัิขนาดไมน่้อยกวา่ 350 ล.            1  เครื่อง 5,938,500.00     บ. ออฟฟิเชียล อิควิปเม้นท์ ฯ 5,900,000.00      

14 1. ชดุทําความเข้มข้นไวรัสแบบ Ultrafiltration e-auction บ. รีเนาน์ เทคนิคอล จก. 19,655,900.00    

  ชนิด Cassette                                           1 ชดุ 19,795,000.00   e-10/58 บ. เอ็นแอนด์เอ คอมเมอร์เชียล จก 19,705,000.00    

ลว. 14 พย. 57



                                                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2558
งานจัดซื้อ/จ้าง วงเงินประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอได้ หมายเหตุ

(ราคากลาง)
ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 283,448.35    พิเศษ

1. ซ่อมเครื่องปรับอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการฯ 90,651.47     บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง 90,651.47        บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง 90,651.47            

    รหัส 0607-01-15-003-0018/41 บจก. รีม่าเทค 99,715.44        

2. ซ่อมเครื่องปรับอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการฯ 192,796.88    บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง 192,796.88      บจก. เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง 192,796.88           

    รหัส 0607-01-15-003-0018/41 บจก. รีม่าเทค 212,072.93      

283,448.35           

ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 845,193.00    สอบราคา

1. ซ่อม Clean booth station class 100 598,665.00    บจก.ออฟฟิเชียล อีคลิปเม้นท์ฯ 777,194.50      บจก.เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ 598,665.00           

   รหัส 0612-11-49-001-0001/50 บจก.เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ 598,665.00      

2. ซ่อมเครื่องฉีดไข่และดูดน้ําไข่อัตโนมัติฯ 246,528.00    บจก.ออฟฟิเชียล อีคลิปเม้นท์ฯ 321,556.40      บจก.เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ 246,528.00           

   รหัส 0607-11-38-005-0001/41 บจก.เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ 246,528.00      

845,193.00           


