ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุการเกษตร
---------------------------------------ด้วยจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตร ตามโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผลิตภัณฑ์หม่ํา) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
พันธุ์ดีเพื่อรองรับการผลิตภัณฑ์หม่ํา ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามรายการดังนี้
1. วัสดุเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ อาหารเสริมสําหรับบํารุงรักษาสุขภาพโค
1.1 ยาผงวิตามิน เอ ดี อี และ บี 3 ขนาดบรรจุซองละ 1 กก. จํานวน 2,000 ซอง
1.2 แร่ธาตุผง สําหรับบํารุงร่างกาย โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ขนาดบรรจุ ซองละ 1 กก.
จํานวน 2,020 ซอง
1.3 แร่ธาตุก้อนสําหรับโค – กระบือ ขนาดบรรจุ ก้อนละ 2 กก. จํานวน 2,064 ก้อน
1.4 ยาถ่ายพยาธิอัลเบนดาโซล 11.25 % ขนาดบรรจุ 30 มล. จํานวน 3,000 ขวด
1.5 ยาถ่ายพยาธิ Febantel ขนาดบรรจุกระป๋องละ 50 เม็ด จํานวน 40 กระป๋อง
1.6 ยาฉีดกําจัดพยาธิไอเวอร์เมคติน-คลอซูลอน ขนาดบรรจุ 100 มล. จํานวน 250 ขวด
1.7 ยาฉีดวิตามินอี และซีลีเนียม ขนาดบรรจุ 100 มล. จํานวน 200 ขวด
1.8 ยาฉีดอะม๊อคซี่ซิลลิน ขนาดบรรจุขวดละ 100 มล. จํานวน 200 ขวด
1.9 สเปรย์พ่นแผล ขนาดบรรจุกระป๋องละ 200 กรัม จํานวน 100 ขวด
1.10 ฮอร์โมน Cloprostenol ขนาดบรรจุขวดละ 10 มล. จํานวน 100 ขวด
1.11 Enrofloxacin ขนาดบรรจุขวดละ 100 ซีซี จํานวน 200 ขวด
1.12 ยาฉีด Sulphamethoxydiazine ขนาดบรรจุ 100 มล. จํานวน 200 ขวด
1.13 ยาฉีด Diminazine Aceturate จํานวน 200 ขวด
1.14 ยาฉีดบํารุง Fish hydrolysate potassium/iron/vitamin ต่างๆ ขนาดบรรจุ
ขวดละ 100 มล. จํานวน 400 ขวด
1.15 ยากําจัดพยาธิภายนอก Flumethrin ขนาดบรรจุ 10 มล. จํานวน 800 ขวด
1.16 ยาฉีด Sodium Phenyldimethylpyrazolone methylaminomethane Sulfonate
(Sulpyrin) ขนาดบรรจุขวดละ 100 มล. จํานวน 200 ขวด
1.17 ยาฉีด Marbofloxacin ขนาดบรรจุขวดละ 20 ซีซี จํานวน 40 ขวด
2. วัสดุการเกษตร (วัสดุในการจัดทําแปลงหญ้า)
2.1 ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จํานวน 30,000 กก.
2.2 ปุ๋ยเคมีรองพื้น จํานวน 3,000 กก.
2.3 ถุงพลาสติกหนา 29" X 46" HD จํานวน 750 กก.
2/4.ผู้มีสิทธิ์...

-2ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่ เ ป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เสนอราคารายอื่ น ที่ เข้ าเสนอราคาให้ แก่ จั งหวั ดชั ย ภู มิ
ณ วันที่ประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สาย 1 อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-4481-2334 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

(นางศรีสมัย โชติวนิช)
ปศุสัตว์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

