
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินซื้อ/จ้าง เหตุผลที่จัดซื้อจัดจ้าง เลขที่สัญญา 

1 ซื้อกล่องบรรจุผลติภัณฑ์นม UHT 2,593,680.00  2,593,680.00  วิธีพเิศษ บรษิัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 2,135,720.00       บรษิัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 2,135,720.00            เป็นผูเ้สนอราคาต่ําสุด จซ.055/2561

ขนาด 36 x 200 ซซีี (นมโรงเรียน ) บรษิัท อินเตอร์อิสเทิร์น คอนเทนเนอร ์ จํากัด 2,739,200.00      

บรษิัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด 2,859,040.00      

2 ซื้อกล่องบรรจุผลติภัณฑ์นม UHT 4,488,864.00  4,488,864.00  วิธีพเิศษ บรษิัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 4,049,736.00       บรษิัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 4,049,736.00            เป็นผูเ้สนอราคาต่ําสุด จซ.059/2561

ขนาด 36 x 200 ซซีี Slim (นมโรงเรียน) บรษิัท เอ เอส เอ บ๊ฮกซบ์อรด์ คอนเทนเนอร ์จํากัด 4,163,584.00       

บรษิัท อินเตอร์อิสเทิร์น คอนเทนเนอร ์ จํากัด 4,448,724.00       

บรษิัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด 4,618,976.00       

3 ซื้อกล่องบรรจุผลติภัณฑ์นม UHT 2,463,996.00  2,463,996.00  วิธีพเิศษ บรษิัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 2,220,036.00      บรษิัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 2,220,036.00           เป็นผูเ้สนอราคาต่ําสุด จซ.061/2561

ขนาด 48 x 125 ซซีี Slim (นมไทย-เดนมารค์) บรษิัท อินเตอร์อิสเทิร์น คอนเทนเนอร ์ จํากัด 2,581,910.00       

บรษิัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด 2,716,088.00       

4 ซื้ออาหารวัวผง 21 % (Green) 2,126,904.00  2,126,904.00  วิธีพเิศษ บรษิัท มติรภาพอาหารสัตว์ 2,126,904.00       บรษิัท มติรภาพอาหารสัตว์ 2,126,904.00             เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว จซ.053/2561

จํานวน 176,800 กิโลกรัม

5 ซื้อกล่องบรรจุผลติภัณฑ์นม UHT 7,190,400.00  7,190,400.00  วิธีพเิศษ บรษิัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 6,773,100.00       บรษิัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 6,773,100.00            เป็นผูเ้สนอราคาต่ําสุด จซ.054/2561

ขนาด 36 x 250 ซซีี (นมไทย-เดนมารค์) บรษิัท เอ เอส เอ บ๊ฮกซบ์อรด์ คอนเทนเนอร ์จํากัด 6,912,200.00       

บรษิัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด 6,976,400.00      

บรษิัท อินเตอร์อิสเทิร์น คอนเทนเนอร ์ จํากัด 7,276,000.00      

6 ซื้อกล่องบรรจุผลติภัณฑ์นม UHT 19,067,400.00 19,067,400.00 วิธีพเิศษ บรษิัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 17,619,690.00     บรษิัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 17,619,690.00           เป็นผูเ้สนอราคาต่ําสุด จซ.056/2561

ขนาด 36 x 200 ซซีี Slim (นมไทย-เดนมารค์) บรษิัท เอ เอส เอ บ๊ฮกซบ์อรด์ คอนเทนเนอร ์จํากัด 18,926,160.00     

บรษิัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด 19,173,330.00     

บรษิัท อินเตอร์อิสเทิร์น คอนเทนเนอร ์ จํากัด 20,126,700.00     

7 ซื้อฟิล์มบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ 6,355,800.00 6,355,800.00 e-Auction บรษิัท ซันซี พลาสตกิ พ.เอส.จํากัด 6,124,680.00       บรษิัท ซันซี พลาสตกิ พ.เอส.จํากัด 6,124,680.00            ป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว  จซ.046/2561

(นมโรงเรียน/ไทย-เดนมารค์) จํานวน 54,000 กก.

8 ซื้ออาหารวัวผง 21 % (Green) จํานวน 176,800 กก 2,126,904.00  2,126,904.00  วิธีพเิศษ บรษิัท มติรภาพอาหารสัตว์ จํากัด 2,126,904.00       บรษิัท มติรภาพอาหารสัตว์ จํากัด 2,126,904.00            เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว จซ.052/2561

จํานวน 176,800 กิโลกรัม

                                       รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินซื้อ/จ้าง เหตุผลที่จัดซื้อจัดจ้าง เลขที่สัญญา 

9 ซื้อกล่องบรรจุผลติภัณฑ์นม UHT 2,593,680.00  2,593,680.00  วิธีพเิศษ บรษิัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 2,135,720.00       บรษิัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 2,135,720.00            เป็นผูเ้สนอราคาต่ําสุด จซ.055/2561

ขนาด 36 x 200 ซซีี  (นมโรงเรียน) บรษิัท อินเตอร์อิสเทิร์น คอนเทนเนอร ์ จํากัด 2,739,200.00      

บรษิัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด 2,859,040.00      

 

10 ซื้อกล่องบรรจุผลติภัณฑ์นม UHT 9,491,328.00  9,491,328.00  วิธีพเิศษ บรษิัท อินเตอร์อิสเทิร์น คอนเทนเนอร ์ จํากัด 8,664,432.00      บรษิัท อินเตอร์อิสเทิร์น คอนเทนเนอร ์ จํากัด 8,664,432.00            เป็นผูเ้สนอราคาต่ําสุด จซ.057/2561

ขนาด 36 x 200 ซซีี Slim (ไทยเดนมารค์) บรษิัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 9,347,520.00      

 สําหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด 10,120,488.00     

11 ซื้อถุงบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ 1,160,950.00   1,160,950.00   วิธีพเิศษ บรษิัท เอ เอ็นซี เอเชยี พลาส จํากัด 1,001,520.00       บรษิัท เอเอ็นซี เอเชยี พลาส จํากัด 1,001,520.00            เป็นผูเ้สนอราคาต่ําสุด จซ.060/2561

จํานวน 3 รายการ หจก. หลอดกาแฟไทย 1,034,690.00       

12 ซื้อกล่องบรรจุผลติภัณฑ์นม UHT 21,031,920.00 21,031,920.00 วิธีพเิศษ บรษิัท เอ เอส เอ บ๊อกซบ์อรด์ คอนเทนเนอร ์จํากัด 19,099,500.00     บรษิัท เอ เอส เอ บ๊อกซบ์อรด์ คอนเทนเนอร์ 19,099,500.00          เป็นผูเ้สนอราคาต่ําสุด จซ.058/2561

ขนาด 12 x 250 ซซีี (นมไทย-เดนมารค์) บรษิัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) 20,942,040.00     

บรษิัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด 22,604,820.00     

บรษิัท อินเตอร์อิสเทิร์น คอนเทนเนอร ์ จํากัด 23,503,620.00    

13 ซื้ออาหารโคพอ่พันธ ์จํานวน 1,100 กระสอบ 412,500.00     412,500.00     วิธีพเิศษ หจก. จุฬาปศุสัตว์ 412,500.00          หจก. จุฬาปศุสัตว์ 412,500.00               เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว  จซ.075/2561

14 ไดแคลเซียมฟอสเฟต 14 % จํานวน 600,000 กก 4,848,000.00  4,848,000.00  e-Auction  บรษิัทพี เค พ ีโอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จํากัด 5,010,000.00      บรษิัทพี เค พ ีโอเวอรซ์ีส์ เทรดดิ้ง จํากัด 5,010,000.00            เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว จซ.079/2561

15 โครงการเช่าใช้บริการ Cloud 3,695,396.00  3,695,396.00  เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 3,691,500.00       บรษิัท อนิเตอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด 3,691,500.00            จากผูเ้สนอราคารายเดยีว จซ.080/2561

Service และ Cloud SaaS (มหาชน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ


