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

(ราคากลาง)

1 1. ตู้ปลอดเชือ้แบบแนวดิ่ง ชนิดเปิด 2 ด้าน      2  ตู้ 2,800,000.00     e-auction บ. แอฟฟินิเท็ค จก. 2,788,000.00      บ. แอฟฟินิเท็ค จก. 2,788,000.00             ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดถกูต้อง

e-4/58 บ. วินเนอร์ วิชัน่ จก. 2,795,000.00      

2. เครื่องอลัตร้าเซนตริฟิวส์                           1 ค. 6,500,000.00     บ. แอฟฟินิเท็ค จก. 6,477,000.00      บ. แอฟฟินิเท็ค จก. 6,477,000.00                   "                          "

บ. วินเนอร์ วิชัน่ จก. 6,485,000.00      

3. เครื่องปั่นเหวี่ยง High Speed Centrifuge บ. แอฟฟินิเท็ค จก. 10,000,000.00    บ. แอฟฟินิเท็ค จก. 10,000,000.00                 "                          "

    ขนาด 6x1 ลิตร                                         3 ค 10,050,000.00   บ. วินเนอร์ วิชัน่ จก. 10,020,000.00    

2 1. ตู้ปลอดเชือ้ Biological Safety Cabinet e-auction บ. เทนส์ ไซส์ จก. 343,000.00         บ. เทนส์ ไซส์ จก. 343,000.00                ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดถกูต้อง

    Class II type A2                                     1 ค. 350,000.00        e-6/58 หจก. พี.เค.เทค-เอ็นจิเนียริ่ง 345,000.00         

2. ตู้ปลอดเชือ้แบบแนวนอนขนาดไมน่้อยกวา่ ลว.29 ตค. 57 บ. แบงเทรดดิง้ 1992 จก. 995,000.00         บ. แบงเทรดดิง้ 1992 จก. 995,000.00                      "                          "

    5 ฟตุ                                                      1 ตู้ 998,000.00        บ. วินเนอร์วิชัน่ จก. 1,293,000.00      

3. ตู้ปลอดเชือ้แบบ Biohazard ขนาดไมน่้อย บ. แบงเทรดดิง้ 1992 จก. 1,290,000.00      บ. แบงเทรดดิง้ 1992 จก. 1,290,000.00                   "                          "

    กวา่ 6 ฟตุ                                                1 ตู้ 1,295,000.00     บ. วินเนอร์วิชัน่ จก. 1,293,000.00      

4. ห้องสะอาดชนิดเคลื่อนที่ Soft wall บ. เทนส์ ไซส์ จก. 4,473,000.00      บ. เทนส์ ไซส์ จก. 4,473,000.00                   "                          "

    Cleanroom class 100                             1 ห้อง 4,500,000.00     หจก. พี.เค.เทค-เอ็นจิเนียริ่ง 4,482,000.00      

3 1. ขวดพลาสติกฝาเกลียวปากแคบสีขาวใส สอบราคา หจก. ยซูีอี เอ็นจิเนียริ่ง 1,997,476.00      หจก. ยซูีอี เอ็นจิเนียริ่ง 1,997,476.00             ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดถกูต้อง

    พร้อมฝาเกลียว ขนาด 1000 มล.              400 ใบ 1,998,000.00     วด. 2/58 บ. วี.เอ็ม.ผลิตภณัฑ์พลาสติก จก. 1,998,332.00      

ลว.15 ตค. 57
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4 1. สกุรทดลองอาย ุ6-8 สปัดาห์ ไมฉ่ีดวคัซีน 1,282,050.00     สอบราคา นางจนัทร์ทราทิพย์ กรณ์ทองเหลอื 1,310,540.00      

    และไม่ตดิเชือ้ จํานวน 407 ตวั วด. 6/58 นายสมัฤทธิ์  แสนบวั 1,282,050.00      นายสมัฤทธิ์  แสนบวั 1,282,050.00             ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดถกูต้อง

ลว.30 ตค.57

5 1. อาหารสกุรเล็ก (นน 15-30 กก.)ฯ            519 ถงุ 254,449.00        สอบราคา บ. วีระมาศการเกษตร จก. 243,930.00         

วด. 7/58 หจก. จฬุาปศสุตัว์ 231,079.56         หจก. จฬุาปศสุตัว์ 231,079.56                ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดถกูต้อง

2. อาหารโคเนือ้ชนิดสําเร็จรูป                   2,171 ถงุ 578,766.89        ลว. 4 พย.57 บ. วีระมาศการเกษตร จก. 578,766.89         

หจก. จฬุาปศสุตัว์ 573,230.84         หจก. จฬุาปศสุตัว์ 573,230.84                        "                       "

3. อาหารเป็ดเนือ้แรกเกิดจนถึง 4 สปัดาห์ฯ  1,312 ถงุ 614,016.00        บ. วีระมาศการเกษตร จก. 614,016.00         

หจก. จฬุาปศสุตัว์ 604,884.48         หจก. จฬุาปศสุตัว์ 604,884.48                        "                       "

6 1. เครื่องเซนตริฟิวส์ชนาดไมน่้อยกวา่ 60 ล.       1 ค. 19,795,000.00   e-auction บ. เอ็นแอนด์เอคอมเมอร์เชียล จก 19,655,900.00    บ. เอ็นแอนด์เอคอมเมอร์เชียล จก. 19,655,900.00           ราคาตํ่าสดุ,รายละเอียดถกูต้อง

e-7/58 บ. รีเนาน์เทคนิคอล จก. 19,701,910.00    

ลว.5 พย.57
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