สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2556
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่
1

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง
ซื้อวัสดุสํานักงาน

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

2,354.00 ตกลงราคา

บริษัท แอร์ เทคนิคอล จํากัด

บริษัท แอร์ เทคนิคอล จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,354.- บาท

2,354.- บาท

เหมาะสม

จํานวน 1 รายการ
2

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

33,000.00 ตกลงราคา

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด
ราคาที่เสนอ 33,000.- บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด
33,000.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

3

ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

29,960.00 ตกลงราคา

บริษัท แอร์ เทคนิคอล จํากัด
ราคาที่เสนอ 29,960.- บาท

บริษัท แอร์ เทคนิคอล จํากัด

คุณภาพและราคา

29,960.- บาท

เหมาะสม

31,900.00 ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง

คุณภาพและราคา

7,700.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 31,900.- บาท
นายสรจิตร เที่ยนสว่าง

31,900.- บาท
นายสรจิตร เที่ยนสว่าง

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 7,700.- บาท

7,700.- บาท

เหมาะสม

จํานวน 1 รายการ
4

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5

จํานวน 1 รายการ
จ้างซ่อม รถตู้
จํานวน 5 รายการ

6

ซื้อวัสดุสํานักงาน

2,700.00 ตกลงราคา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด สาขาสามเสนใน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด สาขาสามเสนใน คุณภาพและราคา

จํานวน 1 รายการ
7

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

29,100.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
8

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

1,658.00 ตกลงราคา

จํานวน 4 เดือน
9

ซื้อวัสดุไฟฟ้า
จํานวน 3 รายการ

770.40 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 2,700.- บาท

2,700.- บาท

เหมาะสม

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 29,100.- บาท

29,100.- บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,658.- บาท

1,658.- บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต
ราคาที่เสนอ 770.40 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชติ อิมปอร์ต
770.40 บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2556
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

4,059.54 ตกลงราคา

จํานวน 11 รายการ
11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

13,200.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

25,733.50 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

46,010.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
13 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

27,820.00 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ
14 จ้างเปลี่ยนโช๊ค

2,086.50 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ
15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
16 จ้างซ่อมแซม
จํานวน 2 รายการ
17 ซื้อวัสดุประปา
จํานวน 1 รายการ

1,819.00 ตกลงราคา
600.00 ตกลงราคา
556.40 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 4,059.54 บาท

4,059.54 บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ บี เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ บี เทรดดิ้ง

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 13,200.- บาท

13,200.- บาท

เหมาะสม

บริษัท เซสท์ - เมด จํากัด

บริษัท เซสท์ - เมด จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 25,733.50 บาท

25,733.50 บาท

เหมาะสม

บริษัท โอเชี่ยนเมด จํากัด

บริษัท โอเชี่ยนเมด จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 46,010.- บาท

46,010.- บาท

เหมาะสม

บริษัท ซีนิธ ไซเอนซ์ จํากัด
ราคาที่เสนอ 27,820.- บาท

บริษัท ซีนิธ ไซเอนซ์ จํากัด

คุณภาพและราคา

27,820.- บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิริภักดีก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิริภักดีก่อสร้าง

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,086.50 บาท

2,086.50 บาท

เหมาะสม

บริษัท แบงค์เทรดดิ้ง 1992 จํากัด (SIS)
ราคาที่เสนอ 1,819.- บาท
นายไพบูลย์ จันทสร
ราคาที่เสนอ 600.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

บริษัท แบงค์เทรดดิ้ง 1992 จํากัด (SIS)
1,819.- บาท
นายไพบูลย์ จันทสร
600.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 556.40 บาท

556.40 บาท

เหมาะสม

