ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ เพื่อ
)
รองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ตามประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง

ประกวดราคาซ็อ

โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

และเอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) เลขที่

๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
๑. เครื่องวิเคราะห์ดีเอ็นเออัตโนมัติ ๒๔ ตัวอย่าง ๑ เครื่อง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคา ได้แก่

บริษัท ยีนพลัส จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิน ๑๒,๘๒๖,0๐0.๐๐ บาท

(สิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้

จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA ๒ เครื่อง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที‘่ ชนะการเสนอราคา
ได้แก่

บริษัท ยีนพลัส จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสน

บาทล้วน )

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. เครื่องทำความร้อนแบบแห้ง แบบเขย่า ๒ เครื่อง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการ

เสนอราคา ได้แก่ บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาตำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น

๑๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นลี่พันบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. ตู้แช่แข็ง (Freezer ) -๒๐ oC ๑ เครื่อง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท จรัญเอสโชซิเอทส์

( เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน )

จำกัด(ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาตำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น

ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. ตู้ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยจากสารจุลชีพ พร้อมอุปกรณ์ ๑ เครื่อง จำนวน ๑ งาน ผู้

เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาตำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. เครื่องขงทศนิยม ๔ ตำแหน่ง ๑ เครื่อง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ขนะการเสนอราคา

ได้แก่

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาตำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น

๗๔,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิมและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ พังปวง

ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ

๗. เครื่องดดปล่อยของเหลวอัตโนมัติ (Automatic Pipette) ๘ เครื่อง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอ

ราคาที่ขนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสพีขี อารท จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาดํ่าลุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๖๑,๗๓๙.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า‘ขนส่ง ค่าจด

ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๘. เครื่อง Multi Chanel pipett (๘ Chanel) ๑ เควิอง จำนวน ๑ งาน ผูเสนอราคาทขนะการ
เสนอราคา ได้แก่บริษัท จรัญเอสโซชิเอทส์จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด

เป็นเงิน

ทั้งสิ้น ๒๔,๐00.0๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๙. เครื่อง Electronic pipette ขนาด ๔-๑๐๐ ไมโครลิตร ๘ เครื่อง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอ

ราคาที่ขนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จรัญเอสโชชิเอทส์จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๑๐. เครื่อง Electronic pipette ขนาด ๔๐ - ด,๐๐๐ ไมโครลิตร ๗ เครื่อง จำนวน ๑ งาน ผู้
เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท จรัญเอสโชชิเอทส์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ ) โดยเสนอราคาตํ่าสุต

เป็นเงินทังสิน ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ดด.

ได้แก่

เครองปันเหวยงแรงสูง ๑ เครือง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ขนะการเสน 0รๅคๅ

บริษัท ยีนพลัส จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาตำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙ ๐๐๐.๐๐ บาท ( สองแสนสามหมื่น

เก้าพันบาทถ้วน )

)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง1]วง
๑๒. เครื่องทำความร้อนแบนแห้ง ๖ เครื่0 ง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา

ได้แก่ บริษัท จรัญเอสโชชิเอทส์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งลิน ๑๘๖,00๐.๐๐
บาท
(หนงแสนแปดหมนหกพนบาทถวน ) รวมภาบมูลคาเพนและภา'ษ0น
ค่าขนล่งค่าจดพะเบี0บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งปวง
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พลตำรวจตรี
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