สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2556
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่
1

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 5,561.- บาท

5,561.- บาท

เหมาะสม

3,302.70 ตกลงราคา

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 3,302.70 บาท

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
3,302.70 บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

10,565.18 ตกลงราคา

บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด
ราคาที่เสนอ 10,565.18 บาท

บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด

คุณภาพและราคา

10,565.18 บาท

เหมาะสม

5,778.00 ตกลงราคา

บริษัท โอเชี่ยนเมด จํากัด

บริษัท โอเชี่ยนเมด จํากัด

คุณภาพและราคา

23,754.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 5,778.- บาท
บริษัท เซสท์-เมด จํากัด

5,778.- บาท
บริษัท เซสท์-เมด จํากัด

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 23,754.- บาท

23,754.- บาท

เหมาะสม

บริษัท ซีนิธ ไซเอนซ์ จํากัด

บริษัท ซีนิธ ไซเอนซ์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 9,897.50 บาท

9,897.50 บาท

เหมาะสม

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 20,865.- บาท

20,865.- บาท

เหมาะสม

นายอธิ เจริญทรัพย์

นายอธิ เจริญทรัพย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 57,000.- บาท

57,000.- บาท

เหมาะสม

บริษัท รีโซลิค จํากัด
ราคาที่เสนอ 27,178.- บาท

บริษัท รีโซลิค จํากัด
27,178.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

วิธีซื้อ / จ้าง

5,561.00 ตกลงราคา

จํานวน 7 รายการ
2

ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 10 รายการ

3

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน 3 รายการ

4

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

5

จํานวน 1 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

6

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

9,897.50 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ
7

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

20,865.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
8

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

57,000.00 ตกลงราคา

จํานวน 7 เดือน
9

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 3 รายการ

27,178.00 ตกลงราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2556
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

2,140.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
11 จ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2,964.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

5,000.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

17,590.80 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

300.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

39,804.00 ตกลงราคา

จํานวน 3 รายการ
15 ซื้อวัสดุประปา
จํานวน 2 รายการ
16 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
17 ซื้อวัสดุประปา
จํานวน 1 รายการ

1,396.35 ตกลงราคา
5,992.00 ตกลงราคา
2,760.00 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,140.- บาท

2,140.- บาท

เหมาะสม

บริษัท นิคส์(ไทยแลนด์) จํากัด

บริษัท นิคส์(ไทยแลนด์) จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,964.- บาท

2,964.- บาท

เหมาะสม

บริษัท ไทยก๊อก จํากัด

บริษัท ไทยก๊อก จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 5,000.- บาท

5,000.- บาท

เหมาะสม

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 17,590.80 บาท

17,590.80 บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 300.- บาท

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

300.- บาท

เหมาะสม

บริษัท ฮิสโตเซ็นเตอร์(ไทยแลนด์) จํากัด

บริษัท ฮิสโตเซ็นเตอร์(ไทยแลนด์) จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 39,804.- บาท

39,804.- บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต
ราคาที่เสนอ 1,396.35 บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต
ราคาที่เสนอ 5,992.- บาท
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจเอ็ม เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต
1,396.35 บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต
5,992.- บาท
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจเอ็ม เทรดดิ้ง

คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,760.- บาท

2,760.- บาท

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2556
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 รายการ
19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
20 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
22 ซ่อมครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวน 3 รายการ
23 ซื้อวัสดุประปา
จํานวน 2 รายการ

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

วิธีพิเศษ

บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)

คุณภาพและราคา

66,500.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 1,090.- บาท
บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ราคาที่เสนอ 29,815.- บาท
บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ราคาที่เสนอ 21,000.- บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

1,090.- บาท
บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
29,815.- บาท
บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
21,000.- บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

2,776.65 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 66,500.- บาท
บริษัท ไอที. เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

66,500.- บาท
บริษทั ไอที. เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

1,851.10 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 2,776.65 บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

2,776.65 บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,851.10 บาท

1,851.10 บาท

เหมาะสม

1,090.00

29,815.00 ตกลงราคา
21,000.00 ตกลงราคา

