สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่
1

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง
ซื้อวารสารทางการแพทย์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)
202,750.00

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

วิธีพิเศษ

บริษัท เมอร์คิวรี ดาต้า จํากัด

บริษัท เมอร์คิวรี ดาต้า จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 202,750.- บาท

202,750.- บาท

เหมาะสม

จํานวน 1 รายการ
2

จ้างซ่อมเครื่องตัดชิ้นเนื้อ
จํานวน 1 รายการ

3

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

8,774.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอล.เอส (1432)เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอล.เอส (1432)เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 8,774.- บาท
8,774.- บาท
12,591.76 ตกลงราคา

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด
ราคาที่เสนอ 12,591.76 บาท

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด

คุณภาพและราคา

12,591.76 บาท

เหมาะสม

17,655.00 ตกลงราคา

บริษัท ซีนิธ ไซเอนซ์ จํากัด

บริษัท ซีนิธ ไซเอนซ์ จํากัด

คุณภาพและราคา

19,795.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 17,655.- บาท
บริษัท เซสท์ - เมด จํากัด

17,655.- บาท
บริษัท เซสท์ - เมด จํากัด

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 19,795.- บาท

19,795.- บาท

เหมาะสม

จํานวน 3 รายการ
4

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

5

จํานวน 1 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

6

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

1,800.00 ตกลงราคา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ พบ. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ พบ.

จํานวน 1 รายการ
7

ซื้อวัสดุไฟฟ้า

957.92 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ
8

ซื้อวัสดุสํานักงาน

9,416.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
9

ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

704.40 ตกลงราคา

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,800.- บาท

1,800.- บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 957.92 บาท

957.92 บาท

เหมาะสม

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 9,416.- บาท

9,416.- บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 704.40 บาท

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
704.40 บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

65,100.00 ตกลงราคา

จํานวน 3 รายการ
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า

331.60

ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
11 ซื้อวัสดุสํานักงาน

1,590.00

ตกลงราคา

จํานวน 3 รายการ
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

4,280.00

14,788.90 ตกลงราคา

จํานวน 21 รายการ
14 จ้างทําตรายาง

2,550.00 ตกลงราคา

จํานวน 9 รายการ
15 จ้างเปลี่ยนกลอนประตู
จํานวน 2 รายการ
16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 2 รายการ
17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 65,100.- บาท

65,100.- บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 331.60.- บาท

331.60.- บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,590.- บาท

1,590.- บาท

เหมาะสม

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี คอมพิวเตอร์ 2000 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี คอมพิวเตอร์ 2000 คุณภาพและราคา

จํานวน 5 รายการ
13 ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตู้ส่วนกลาง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคาที่เสนอ 4,280.- บาท

4,280.- บาท

เหมาะสม

บริษัท โตโยต้า มหานคร จํากัด
ราคาที่เสนอ 14,788.90 บาท

บริษัท โตโยต้า มหานคร จํากัด

คุณภาพและราคา

14,788.90 บาท

เหมาะสม

นายสุริยา โคตะ

นายสุริยา โคตะ

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,550.- บาท

2,550.- บาท

เหมาะสม

2,033.00 ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิริภักดีก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิริภักดีก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 2,033.- บาท
2,033.- บาท
31,840.00 ตกลงราคา บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ราคาที่เสนอ 31,840.- บาท
31,840.- บาท
22,898.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด
ราคาที่เสนอ 22,898.- บาท

22,898.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 2 รายการ
20 ซ่อมครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวน 5 รายการ
21 จ้างปรับสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์
จํานวน 2 รายการ
22 จ้างปรับสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

32,100.00 ตกลงราคา
99,990.00 ตกลงราคา
12,519.00 ตกลงราคา
9,630.00 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บริษัท แกรนด์สเตบ จํากัด

บริษัท แกรนด์สเตบ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 32,100.- บาท
บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด
ราคาที่เสนอ 99,990.- บาท
บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด
ราคาที่เสนอ 12,519.- บาท

32,100.- บาท
บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด
99,990.- บาท
บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด
12,519.- บาท

เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

12,155.20 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 9,630.- บาท
บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จํากัด

9,630.- บาท
บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จํากัด

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

จํานวน 2 รายการ
23 จ้างปรับสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์

38,958.70 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 12,155.20 บาท
สมาคมส่งเสริเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

12,155.20 บาท
สมาคมส่งเสริเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

จํานวน 15 รายการ
24 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 5 รายการ
25 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
26 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

ราคาที่เสนอ 38,958.70 บาท
38,958.70 บาท
55,640.00 ตกลงราคา
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
ราคาที่เสนอ 55,640.- บาท
55,640.- บาท
21,400.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด
ราคาที่เสนอ 21,400.- บาท
21,400.- บาท
17,500.00 ตกลงราคา บริษัท พยาธิภณ
ั ฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ราคาที่เสนอ 17,500.- บาท
17,500.- บาท

เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม

