สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่
1

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง
จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์แรงสูง

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

57,300.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 57,300.- บาท

57,300.- บาท

เหมาะสม

2

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน 22 รายการ

99,959.40 ตกลงราคา

บริษัท เทราไบท์ เทคโนโลยี จํากัด
ราคาที่เสนอ 99,959.40 บาท

บริษัท เทราไบท์ เทคโนโลยี จํากัด
99,959.40 บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

3

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3,200.00 ตกลงราคา

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 3,200.- บาท

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

3,200.- บาท

เหมาะสม

บริษัท เคโมไซเอนซ์(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เคโมไซเอนซ์(ประเทศไทย) จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 22,099.- บาท

22,099.- บาท

เหมาะสม

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 32,100.- บาท

32,100.- บาท

เหมาะสม

จํานวน 1 รายการ
4

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

22,099.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
5

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

32,100.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
6

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

18,000.00 ตกลงราคา บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

จํานวน 1 รายการ
7

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

13,000.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
8

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 รายการ

9

ซื้อน้ํามันเชื่อเพลิง
จํานวน 1 รายการ

10,700.00 ตกลงราคา

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 18,000.- บาท

18,000.- บาท

เหมาะสม

บริษัท สเปชเมด จํากัด

บริษัท สเปชเมด จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 13,000.- บาท

13,000.- บาท

เหมาะสม

บริษัท เทราไบท์ เทคโนโลยี จํากัด
ราคาที่เสนอ 10,700.- บาท

บริษัท เทราไบท์ เทคโนโลยี จํากัด
10,700.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

792.00 ตกลงราคา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ พบ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ พบ
ราคาที่เสนอ 792.- บาท

792.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

6,163.20 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

17,633.60 ตกลงราคา

จํานวน 4 รายการ
12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

19,260.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
13 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

24,000.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

6,045.50 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ
15 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 8 รายการ
16 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

3,978.00 ตกลงราคา
5,296.50 ตกลงราคา
32,956.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
18 จ้างปรับปรุงห้องงานฝึกอบรม
จํานวน 6 รายการ

49,343.05 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บริษัท ซีนิธไซเอนซ์ จํากัด

บริษัท ซีนิธไซเอนซ์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 6,163.20 บาท

6,163.20 บาท

เหมาะสม

บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด

บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 17,633.60 บาท

17,633.60 บาท

เหมาะสม

บริษัท โอเชี่ยนเมด จํากัด

บริษัท โอเชี่ยนเมด จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 19,260.- บาท

19,260.- บาท

เหมาะสม

บริษัท รีโซลิค จํากัด
ราคาที่เสนอ 24,000.- บาท

บริษัท รีโซลิค จํากัด

คุณภาพและราคา

24,000.- บาท

เหมาะสม

บริษัท เอ เอสไซน์ จํากัด

บริษัท เอ เอสไซน์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 6,045.50 บาท

6,045.50 บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 3,978.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต
ราคาที่เสนอ 5,296.50 บาท
บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
3,978.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต
5,296.50 บาท
บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด

คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 32,956.- บาท

32,956.- บาท

เหมาะสม

บริษัท สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด

บริษัท สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 49,343.05 บาท

49,343.05 บาท

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

19 จ้างปรับปรุงห้องแพทย์ใหม่
จํานวน 3 รายการ
20 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
จํานวน 1 รายการ
21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

98,600.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อ่างท่องเฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด อ่างท่องเฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง คุณภาพและราคา
ราคาที่เสนอ 98,600.50 บาท
98,600.50 บาท
เหมาะสม
13,482.00 ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครพล
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครพล
คุณภาพและราคา
ราคาที่เสนอ 13,482.- บาท
13,482.- บาท
เหมาะสม
60,990.00 ตกลงราคา
บริษัท บีซีซี เอ็มดิเอ็กซ์ จํากัด
บริษัท บีซีซี เอ็มดิเอ็กซ์ จํากัด
คุณภาพและราคา

จํานวน 1 รายการ
22 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

35,845.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
23 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
24 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
25 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 5 รายการ

ราคาที่เสนอ 35,845.- บาท
35,845.- บาท
20,000.00 ตกลงราคา บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ราคาที่เสนอ 20,000.- บาท
20,000.- บาท
10,207.80 ตกลงราคา
บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด
ราคาที่เสนอ 10,207.80 บาท
10,207.80 บาท
28,034.00 ตกลงราคา
บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด
บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด
ราคาที่เสนอ 28,034.- บาท
28,034.- บาท

26 จ้างซ่อมแซมผนัง
จํานวน 3 รายการ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

9,095.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 60,990.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เมดิแคร์ ซัพพลาย

60,990.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เมดิแคร์ ซัพพลาย

เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม

บริษัท สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด

บริษัท สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 9,095.- บาท

9,095.- บาท

เหมาะสม

