สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่
1

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง
ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

3,745.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
2

ซ่อมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 2 รายการ

3

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 2 รายการ

4

ซ่อมเครื่องเตรรียมบล็อกชิ้นเนื้อ

1,326.80 ตกลงราคา

ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

บริษัท เมกกะฟิล จํากัด

บริษัท เมกกะฟิล จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 3,745.- บาท

3,745.- บาท

เหมาะสม

บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จํากัด
ราคาที่เสนอ 1,326.80 บาท

บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จํากัด
1,326.80 บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

8,934.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอล.เอส (1432)เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอล.เอส (1432)เซอร์วิส

คุณภาพและราคา

2,963.20 ตกลงราคา
13,856.50 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
7

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

คุณภาพและราคา

จํานวน 1 รายการ
6

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

25,100.00 ตกลงราคา บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ราคาที่เสนอ 25,100.- บาท
25,100.- บาท

จํานวน 2 รายการ
5

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,051.40 ตกลงราคา

จํานวน 3 รายการ

เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 8,934.50 บาท

8,934.50 บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,963.20 บาท

2,963.20 บาท

เหมาะสม

บริษัท เซสท์ - เมด จํากัด

บริษัท เซสท์ - เมด จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 13,856.50 บาท

13,856.50 บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,051.40 บาท

1,051.40 บาท

เหมาะสม

8

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

21,400.00 ตกลงราคา

บริษัท ซีนิธ ไซเอนซ์ จํากัด
ราคาที่เสนอ 21,400.- บาท

บริษัท ซีนิธ ไซเอนซ์ จํากัด
21,400.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

9

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

84,000.00 ตกลงราคา

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 84,000.- บาท

84,000.- บาท

เหมาะสม

จํานวน 2 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

7,377.80 ตกลงราคา

จํานวน 6 รายการ
11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

3,300.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

จํานวน 1 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 7,377.80 บาท

7,377.80 บาท

เหมาะสม

บริษัท เอ เอสไซน์ จํากัด

บริษัท เอ เอสไซน์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 3,300.- บาท

3,300.- บาท

เหมาะสม

14,445.00 ตกลงราคา บริษัท พ.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จํากัด บริษัท พ.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จํากัด

จํานวน 1 รายการ
13 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,210.00 ตกลงราคา

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 14,445.- บาท

14,445.- บาท

เหมาะสม

องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 1,210.- บาท

องค์การเภสัชกรรม

คุณภาพและราคา

1,210.- บาท

เหมาะสม

